PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

keskiviikko 4.3.2020 klo 14.00–16.00

Paikka

A Grid, Otakaari 5 A, Business Espoo, nh Usva, 3. krs

Paikalla

Jaana Jalonen (pj) (saapui klo 14.16)
Johanna Karimäki (vara-pj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila (saapui klo 14.10)
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Harri Rinta-aho
Olli Isotalo
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen
Riikka-Maria Yli-Suomu

Nuorisovaltuutettu

Milla Suominen

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen
Maarit Viik-Kajander

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula
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Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04.
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Uusi nuorisovaltuuston edustaja Milla Suominen esittäytyi. Milla opiskelee lukiossa
kansainvälisen liiketoiminnan linjalla ja pyörittää omaa NY-yritystä.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3

Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimus (Harri Paananen ja Maarit ViikKajander)
Kantar TNS toteuttaa vuosittain Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimuksen, jonka
tuloksia käytiin ohjausryhmän kesken läpi.

Ohjausryhmän käsittely
Tutkimuksessa on mukana yli 500 yritystä, joista noin 300 on espoolaisia. Yritykset edustavat
laajasti eri toimialoja, ja mukana on kaiken kokoisia yrityksiä.
Tutkimuksessa selvisi, että mielikuvat Espoon yritysilmastosta ovat parantuneet.
Helsinkiläisten yritysten arviot ovat parantuneet melko voimakkaasti. Osittain parantunut
tulos voi olla tunnettuuden kasvun ja osin saavutettavuuden parantumisen ansiota.
Yrittäjät kokevat, että vuorovaikutus yrittäjien ja kaupungin välillä on parantunut (yrittäjiä
kuunnellaan). Yli kolmannes kaikista vastaajista ei osaa sanoa, millaisia palveluja Espoon
tulisi tarjota yrittäjille. Tärkeimmäksi mainituista asioista nousevat kulku- ja liikenneyhteydet,
neuvonta ja tukipalvelut sekä toimitilojen saatavuuteen ja kaavoitukseen/tonttien
saatavuuteen liittyvät palvelut. Myös yritysten keskinäiseen verkostoitumiseen liittyviä
palveluita halutaan.
Espoossa ollaan yritystoiminnan kannalta tyytyväisimpiä toimitilojen saatavuuteen,
liikenneyhteyksiin ja alihankkijoiden saatavuuteen. Halukkuus suositella Espoota
yritystoiminnan kannalta on suurinta helsinkiläisissä yrityksissä ja matalinta
ympäryskunnissa.
Arvio yritysten henkilöstömäärän kehittymisestä lähiaikoina on espoolaisissa yrityksissä
positiivisempi kuin 2017. Nyt henkilöstön kasvua ennakoi 53 % (v. 2017 44 %).
Selvästi yli puolet (57 %) on yrittänyt palkata osaajaa, jota ei kuitenkaan ole löytynyt. Vuonna
2017 vastaava luku oli 47 %. Osaajat voivat tässä tapauksessa olla sekä matalapalkkaaloilta että esimerkiksi ICT-osaajia. Korkeat asumiskustannukset vaikuttavat erityisesti
matalapalkkaisten alojen osaajien saatavuuteen. Todettiin, että Espoon asuntojen
toimitusjohtaja voitaisiin kutsua seuraavaan kokoukseen keskustelemaan.
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Business Espoon palveluja on käyttänyt 3 % kaikista haastatelluista yrityksistä ja niistä on
kuullut 24 % yrityksistä. Espoossa käyttäneitä on 4 % ja palveluista kuulleita on 30 %
yrityksistä.
Tutustu tutkimukseen tarkemmin (linkki vie ohjelman työtilaan).

4

Tilannekatsaus ohjelman loppukauden budjettiin (Harri Paananen)
Käytiin läpi, mihin toimenpiteisiin ohjelman budjetti on korvamerkitty.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjelman budjetista maksetaan puolet Business Espoon markkinoinnin ja viestinnän
koordinoijan palkasta (35 000 €). Espoo Innovation Gardenin kansainvälisen tunnettuuden
lisäämiseen on varattu vuosittain 35 000 €, ja tänä vuonna rahaa käytetään Keilaniemen
brändäykseen (toimenpiteet tarkentuvat myöhemmin).
Yhteistyölle lukiolaisten järjestämän hackathonin kanssa on varattu 500 €. Yhteistyön
taustalla on Lauttasaaren lukio, missä järjestetään yritysvierailuja. Lukiolaisten tavoitteena on
järjestää Suomen suurin lukiolaishackathon (hackathon = yritys tuo haasteen, jota osallistujat
ratkovat tietyssä ajassa). Huhtikuun kokouksessa saadaan asiasta tarkempi esittely.
Aallon kanssa tehtävälle tutkimusyhteistyöprojektille on varattu 15 000 €. Projektissa
väitöskirjatutkija selvittää parempia työkaluja kaupungin toimintaan, ja siinä hyödynnetään
palvelumuotoilun keinoja työnhakijoiden ja työnantajien yhdistämiseksi. Ensimmäisen
vuoden palkkakustannuksista puolet maksetaan ohjelman rahoista.
Huhtikuussa 2020 käynnistyvään 3AMK ES -toimenpiteeseen on varattu 30 000 €.
Workpilots-alustan hyödyntämiseen on merkitty 10 000 €. Rahat kohdennetaan
heikommassa asemassa olevien nuorten työllistämiseen. FDI-selvitykselle on varattu 10 000
€, mutta toimenpiteen käynnistyminen odottaa teknisen toimen sitoutumista asiaan.
Edellä mainittujen lukkoon lyötyjen toimenpiteiden tai projektien jälkeen käytössä on
suunnilleen 43 500 €. Pieni summa on hyvä olla varalla, jos jotain yllättävää tulee
loppukaudesta.
Keskusteltiin jäljellä olevan rahasumman käyttökohteista. Yksi paljon esillä ollut asia on
luovien alojen opiskelijoiden jääminen Espooseen valmistumisen jälkeen ja mahdollisen
yrityksen perustaminen. Tekeminen tarvitsisi koordinaattorin, joka lähtisi ohjaamaan
käytännön tekemistä. Vaaditaan myös omistajuus koko asialle. Todettiin, että yliopiston
intresseissä ei ole se, mitä opiskelija valmistumisensa jälkeen tekee, vaan kaupungin tulee
olla asiassa itse aktiivinen. Tarvittaisiin luovien alojen opiskelijoista tehtävä selvitys, jonka
perusteella voitaisiin miettiä ratkaisuja. Ennen kuin varsinaisiin toimenpiteisiin ryhdytään, on
syytä selvittää mahdolliset jo tehdyt selvitykset ja kyselyt. Espoo Marketing esimerkiksi on
tehnyt yhteistyötä Ornamon kanssa ja yhteistyöstä on syntynyt ainakin kyselylomake. Myös
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kyselyt, mihin opiskelijat ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen antaisivat hyvää
pohjatietoa. Selvityksen tekoon päätettiin varata 10 000 €.
Keskusteltiin myös työllisyyden kuntakokeilun hyödyntämisestä kohtaanto-ongelman
ratkomisessa. Maarit Viik-Kajander selvittää Espoo yritysten toimintaympäristönä tutkimuksen tuloksista tarkemmin, mitä osaajapula käytännön tasolla tarkoittaa. Osaajapulateema kannattaa sitoa myös Talent Boost -tekemiseen, mikä on käynnistymässä.
Pohdittavaksi jäi, miten ohjelma voisi olla mukana työllisyyskokeilutekemisessä, mutta siihen
varattiin 10 000 €.
Kaiken kaikkiaan keskusteluissa heräsi pohdinta, mitä voisimme jättää perinnöksi
mahdolliselle tulevalle ohjelmalle tai muulle vastaavalle instrumentille?
Tutustu budjettiin (linkki avautuu ohjelman työtilaan).
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Espoonlahden elinvoiman kehittäminen – työpajan suunnittelu
Ohjausryhmässä on ollut puhetta Espoonlahden elinvoiman kehittämiseen liittyvästä
työpajasta. Työpaja-ajatusta on viety nyt hieman pidemmälle.

Ohjausryhmän käsittely
Työpajan taustalla on ajatus luoda malli aidolle dialogille ja alueiden kehittämiselle. Työpajan
osalta suunnittelua tehdään yhdessä Osallistuva Espoo -ohjelman kanssa. Ettei työpajan
osalta tehtäisi mitään sellaista, mitä on jo tehty tai päällekkäisiä asioita, yritetään kasata
kaikki jo tehty yhteen tekemisen pohjaksi.
Kutsuttavien tahojen listalla on ainakin
-

VTT
Citycon
Omnia
Laurea
asukasyhdistykset
kaupsu
tekniseltä toimialalta avainhenkilöt (Isotalo, Leivo)
Espoon Yrittäjien kautta yrittäjien paikallisosastot
Espoon Asunnot
Rantaraitti ja Visit Espoo yleisemmin (elämyksellinen puoli)
liikuntatoimi
Ympäristökeskus

Todettiin, että voisi olla ensin kutsutilaisuus, minkä jälkeen olisi kaikille avoin kahvitilaisuus.
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Vielä tulee määritellä kristallinkirkkaasti, mitä tilaisuudella oikeasti tavoitellaan ja miten
saatuja tuloksia hyödynnetään.
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Muut asiat
-
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava: Kaavaa on käyty kaupunginhallituksessa läpi,
ja Markkulan toiveesta voitaisiin käydä myös ohjelmaryhmässä tarkemmin läpi. Pääpaino
on ollut ympäristöasioista keskusteleminen, ja elinkeinonäkökulma on jäänyt hämärän
peittoon. Kutsutaan projektinjohtaja Mikko Kivinen johonkin tulevaan kokoukseen
keskustelemaan aiheesta.

Seuraavat kokoukset
•
•
•
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1.4. klo 14–16, A Grid (Otakaari 5 A), YritysEspoon tilat 2. kerroksessa
13.5. klo 14–16, A Grid (Otakaari 5 A)
8.6. klo 14–16, Virastopiha 2 C

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38.

Allekirjoitukset

Jaana Jalonen

Mari Ala-Mikkula

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri
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