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INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 23.4.2018 klo 13.00–14.30

Paikka

Espoon keskus, Asemakuja 2, neuvotteluhuone Visio, 504, 5. krs

Kutsutut jäsenet

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj) (saapui klo 13.06)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Aulis Pitkälä (saapui klo 13.29)
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen

Nuorisovaltuutettu

Aura Friman

Ohjelmapäällikkö
Viestintävastaava

Harri Paananen
Sari Mäkisalo

Muut kutsutut

Heli Hiden (Projektipäällikkö)
Sanna Antman-Kurvi (Kehittämispäällikkö) klo 13.59 saakka

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3

Keilaniemen kevättapaaminen (Heli Hidén)
Espoon kaupungin projektipäällikkö Heli Hidén esitteli ohjausryhmälle 15.5. pidettävän
Keilaniemen kevättapaamisen järjestelyjä ja tavoitteita. Tilaisuus on kohdistettu erityisesti
suuryritysten markkinointi- ja viestintäjohtajille sekä Keilaniemen maanomistajille.
Kutsuvierailla on mahdollisuus tutustua ensimmäisten joukossa Keilaniemen
kehittämissuunnitelmiin. Päivän ohjelma ja kutsu tapahtumaan:
https://ssl.eventilla.com/event/mWyPZ
Keilaniemen kevättapaaminen on osa Innovaatio showroom -hanketta, jossa on tavoitteena
kehittää tiedonkulkua kasvuyrityksille kaupungin tarjoamista palveluista sekä
yhteiskehittämisen mahdollisuuksista. Vierailuprosessien kehittäminen on tärkeä osa
hanketta, ja Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola alueen hotspotit ja vierailupolut digitaalisesti esille
tuova mobiiliaplikaation pilottimalli mahdollistaa alueen innovaatiotoimintaan tutustumisen
myös itsenäisesti.
Esitys (liite)
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä piti Keilaniemen kevättapaamisen kohderyhmää hyvänä, sillä melko harvoin
tapahtumia on suunnattu nimenomaan markkinointi- ja viestintävastaaville. Tapahtuman
tavoitteena onkin esitellä Espoota lähestyttävällä tavalla ja lisätä ymmärrystä kaupungin
valttikorteista. On toivottavaa, että Espoon vahvuuksista viestitään ja keskustellaan myös
sisäisesti yrityksissä ja johtotasoa laajemmin.
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi.
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YritysEspoo yrittäjien tukena (Erkki Pärssinen)
Erkki Pärssinen esitteli ohjausryhmälle YritysEspoon syntyä ja toimintaa. Esitys liitteenä.
Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan YritysEspoon asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä
saamaansa palveluun. Erityisesti yrityksen perustamisen ensi askeleissa YritysEspoolta
saatu tuki ja neuvot ovat tärkeitä. Toiminnassa olevat yritykset voisivat käyttää YritysEspoon
palveluja tehokkaammin hyödykseen. Apua on mahdollista saada esimerkiksi yritysten
kansainvälistymissuunnitelmiin tai rahoitushaasteisiin. YritysEspoo auttaa vaihtoehtojen
poluttamisessa ja selvitysten teossa.
Tyypillinen tänä päivänä perustettava yritys tarjoaa asiantuntijapalveluita, esim.
konsulttipalveluja. Myös parturit, verkkokaupat ja kauneudenhoitoon liittyvät palvelut ovat
suosittuja yritysmuotoja. Aiempina vuosina perustettiin vanhustenalan yrityksiä eniten, mutta
nykyään isot toimijat ovat vallanneet alan.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä keskusteli muun muassa kasvupalveluiden uudelleen järjestelyistä, joissa on
tarkoitus eriyttää palveluiden järjestäminen ja tuottaminen toisistaan. Muutoksen tuomat
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vaikutukset YritysEspoon toimintaan ovat vielä epäselvät. Todettiin, että on kuitenkin tärkeää
turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat yrityspalvelut, joten erilaisia toiminnan jatkamisen
vaihtoehtoja punnitaan. Asiasta kannattaa tehdä myös lausunto Talousvaliokunnalle.
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi.

5

Espoon Yrittäjät (Erkki Pärssinen)
Erkki Pärssinen esitteli ohjausryhmälle Espoon Yrittäjien toimintaa. Esitys liitteenä.
Espoon yrittäjät edistää yrittäjyyden olosuhteita Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Järjestö
valvoo yrittäjien etuja lainsäädännöllisissä asioissa, ja antaa neuvontaa akuuteissa
tilanteissa, mikä eroaa YritysEspoon pitkän aikavälin tilanteiden neuvonnasta. Espoossa
valtaosalla yrittäjistä on korkeakoulutausta, mikä on huomionarvoista.
Ohjausryhmän käsittely
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi.
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Muut asiat
Kaupungin elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön Tampereen vierailun ohjelma on vahvistunut.
Ryhmä tutustuu BusinessTampereen toimintaan 8.5.
Tampereen vastavierailua Espooseen suunnitellaan syksyksi, jolloin ohjausryhmän kokous on
syytä järjestää osana vierailupäivää. Ohjausryhmä olisi kiinnostunut tutustumaan vastaavasti
myös Oulun kaupungin toimintaan.
Nylynd Film Fundin tarjoama metropolialueen audiovisuaalisen alan ohjelman konseptoinnista
tehtävä selvitystyö ja elokuvarahaston perustaminen on esiselvitystyövaiheessa. Muutama
workshop on pidetty ja työpajat jatkuvat edelleen. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön
rahoittama esiselvitys esitellään ohjausryhmälle sen valmistuessa.
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Seuraavat kokoukset
•

21.5.2018 klo 14–16, Kera/Nokian kampus, teemana Keraan tutustuminen
Klo 14.00 Lähtö Espoon keskuksesta, Asemakuja 2
Klo 14.00-15.00 Tutustuminen Keraan, oppaana Pekka Vikkula
Klo 15.00-16.00 Kokous Nokian tiloissa (Karaportti 3) Meet&Greet, neuvotteluhuone
Espoo. Nokian esittely max 20. min.
Klo 16.00 Paluukyyti Espoon keskukseen

•

11.6.2018 klo 14–16, YritysEspoo, Innopoli 1, Otaniemi, teemana kohtaanto-ongelmat
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> Kokous on päällekkäin kaupunginhallituksen elinkeinojaoksen kanssa. Ehdotettu
kokouksen siirtoa viikkoa aiemmaksi: maanantai 4.6. klo 14.00-16.00.
Ehdotus syksyn kokousajankohdista (Ehdotetut ajankohdat eivät ole päällekkäin
Kaupunginhallituksen kokousten kanssa):
•

20.8.2018 Klo 14.30-16.30, teemana monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja
elinvoimaa, lyhyt katsaus projekteihin ja toimenpiteisiin.

•

10.9.2018 tai 24.9.2018 Klo 14.00-16.00, teemana yrittäjämyönteisyys

•

8.10.2018 tai 29.10.2018 Klo 14.00-16.00, teemana tapahtumat ja yrittäjät

•

19.11.2018 Klo 14.00-16.00, teemana kohtaanto-ongelmat

•

10.12.2018 Klo 14.00-16.00, teemana Kansainvälisten osaajien sitouttaminen

Ohjausryhmän käsittely
Toukokuun kokous 21.5. pidetään Nokian tiloissa, jota edeltää tutustuminen Keran
alueeseen. Ohjausryhmä totesi, että pidennetään kokousaikaa puolella tunnilla, jolloin
paluukyytii Karaportista Espoon keskukseen lähtee klo 16.30. Tarkennettu kokouskutsu
lähetetään ohjausryhmälle erikseen.
Kesäkuun suunniteltu ohjausryhmän kokous 11.6. klo 14–16 on päällekkäin
kaupunginhallituksen elinkeinojaoksen kokouksen kanssa. Sovittiin, että siirretään
ohjausryhmän kokous klo 12.00-14.00 välille. Kokous pidetään Espoon keskuksessa
Asemakuja 2. Päivitetty kokouskutsu lähetetään erikseen ohjausryhmälle.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.

Allekirjoitukset

Pia Kauma
puheenjohtaja

Sari Mäkisalo
kokouksen sihteeri

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

