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Kestävä Espoo-ohjelman pöytäkirja 27.10.2021 

Ohjausryhmän viranhaltijajäseniä oli ensimmäistä kertaa paikalla. Kokouksessa valmisteltiin 

ohjelman hyötytavoitteita ja sovittiin ohjelman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.  

 

Aika ke 27.10.2021 klo 15.00-18.00 

Paikka Microsoft Teams 

Osallistujat Luottamushenkilöt: 

Meri Löyttyniemi (pj), (Vihr.) 

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.) 

 

Kasperi Manninen (Nuva) 

 

Viranhaltijat: 

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja 

Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, saapui 15.57 

Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja 

Harri Paananen, elinkeinojohtaja 

Ari Erkinharju, hankintakeskuksen johtaja 

Tapio Erma, toisen asteen koulutuksen johtaja 

Johanna Palomäki, suunnittelupäällikkö 

  

Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut: 

Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö   

Sanna Rönkkönen, kehittämispäällikkö  

Helena Kyrki, kestävän kehityksen päällikkö, poistui klo 16.15 

Tereza Dickson, koordinaattori  

Virpi Pakkala, viestintäpäällikkö  

Ville Taajamaa, projektipäällikkö  

Elina Wanne, kehittämispäällikkö  

Reetta Jänis, kehittämispäällikkö  

Mari Päätalo, kehittämispäällikkö  

Emmi Kauhanen, kehittämispäällikkö  

Rosa Väisänen, erityisasiantuntija  
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1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

2 Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat  

Hyväksyttiin pöytäkirjat kokouksista 21.9.2021 ja 6.10.2021.  

Sovittiin, että pöytäkirjat toimitetaan jatkossa myös erillisenä liitteenä kokouskutsun 

mukana. 

3 Ohjausryhmän esittäytyminen 

Suurin osa viranhaltijoista on jo nimetty ohjausryhmään, mutta kaikki eivät ole vielä 

paikalla. Valinnoissa on painotettu Espoo-tarinan nostot ja on pyritty löytämään 

henkilöt, jotka voisivat parhaiten myötävaikuttaa kaupungin strategiakokonaisuuden 

saavuttamiseen. Kaupunginjohtaja tekee virallisen päätöksen viranhaltijajäsenistä 

lähiaikoina. 

Uusien jäsenten esittäytyminen.  

4 Kestävä Espoo -kehitysohjelman rooli Espoo-tarinan 

toteuttajana ja ohjelman hyötytavoitteita valmisteleva 

keskustelu (työpajamuotoista työskentelyä)  

Strategia ja valtuustokauden seitsemän suurta tavoitetta hyväksyttiin 25.10. eli mitä 

tehtävää varten ohjelmat on perustettu. Osaamiskeskuksen tavoitteisto tulee 

ohjelmatyön kautta. 

Ohjelmasuunnitelma kertoo, mitä halutaan painottaa tämän ohjelmakauden aikana. 

Pasi Laitala esitteli ohjelman isot tavoitteet.  

Ohjausryhmä kävi keskustelua asiantuntija-alustusten pohjalta Kestävä Espoo -

ohjelman roolista Espoon strategian toteuttajana sekä ohjelman hyötytavoitteista. 

Tavoitteistosta tehdään luonnosversio marraskuulle, jonka jälkeen voidaan muokata 

ohjausryhmän keskustelun pohjalta. Joulukuussa ohjausryhmä hyväksyy 

hyötytavoitteet. 

Kehitysraha vaikuttaa painopisteisiin, sillä projektit kiinnittävät tarkemmin tavoitteet, 

kumppanuudet, resurssit ja aikajänteen. Puolet on kaupungin rahaa ja puolet 

rahoituksesta tulee ulkopuolelta.  

 

Minna Joensuu voisi koota lähtötietopaketin, missä ollaan tällä hetkellä menossa. 



 

Pöytäkirja 3 (4) 

27.10.2021              

 

5 Ohjelman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sopiminen 

(Virpi Pakkala ja Tereza Dickson) 

Ohjelman viestintävastaava Virpi Pakkala ja kestävän kehityksen koordinaattori 

Tereza Dickson kävivät läpi ehdotuksen ohjelman ulkoisen ja sisäisen viestinnän 

järjestämisestä. 

Ohjausryhmän keskustelu. 

Sovittiin, että laitetaan jo sovitut kokouspäivämäärät nettiin. Kokouskutsun mukana 

laitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Kun tiedotteita kokouksista tehdään, niin 

ohjelman pj. on mukana laatimassa. Laaditaan somepostaus jokaisen kokouksen 

jälkeen ja jos on isompaa, niin laitetaan tiedotteita. Keskeiset asiat jaetaan 

sähköpostilla. Yritetään pitää toinen loppuvuoden kokouksista kasvokkain. 

Tapaamispaikkoja voisi vaihtaa ja ryhmän jäsenet voisivat esittää toiveita 

kokouspaikoista. Suositaan kokousten aloittamista klo 16.00 sekä fyysisiä kokouksia. 

Erillistä Whatsapp-ryhmää ei tarvita ohjausryhmälle. Seuraavassa kokouksessa 

jatketaan tarvittaessa työtapakeskustelua.  

Kunnon esittäytymiset seuraavassa kokouksessa. 

6 Tulevat rahoitus- ja ohjelmahaut (tiedoksi) 

Siirrettiin esityslistan kohta 6) seuraavaan kokoukseen. 

A. Climate-Neutral and Smart Cities EU-missio 

EU-missioon valitaan toteuttajiksi sata kaupunkia, jotka tavoittelevat 

ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja toimivat kokeilu- ja 

innovaatiokeskuksina, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa samat 

tavoitteet vuonna 2050. Kaupunkien haku käynnistyy marraskuussa. Missioon 

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

euroa vuosina 2021–23. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat tehneet missioon 

liittyen yhteistä valmistelu- ja vaikuttamistyötä. 

B. Rahoitushaku kuntien osallistavalle kestävän kehityksen työlle 

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on käynnistänyt haun 

kuntien kokeiluhankkeille, jotka kehittävät kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista 

ja osallistavaa työtä. Rahoitushakemus valmistellaan tukemaan osallisuutta kestävän 

kehityksen työssä haun määräpäivään 3.11.2021 mennessä.  

C. Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 

Traficom myöntää vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavustusta liikkumisen 

ohjauksen hankkeille. Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin 
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liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja 

kehittämällä palveluja. Hakemukset tulee jättää 30.11.2021 mennessä. 

D. YM Puurakentamisen edistämisohjelma 

Puurakentamisen edistämisohjelmasta mahdollisuus kohdentaa kehittämisrahaa 

paikallisiin edistämistoimiin. 

7 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

8 Tulevat kokoukset 

Sovitaan Doodlella. 

9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01. 


