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INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 15.10.2018 klo 14.00–16.00

Paikka

Perussuomalaisten ryhmähuone, Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo

Kutsutut jäsenet

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila (saapui klo 14.03)
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila (saapui klo 14.03)
Aulis Pitkälä
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen (saapui klo 14.08)

Nuorisovaltuutettu

Aura Friman

Ohjelmapäällikkö
Viestintävastaava

Harri Paananen
Sari Mäkisalo

Muut kutsutut

Minna Joensuu, erityisasiantuntija, Strategiayksikkö
Jaakko Hyry (Kantar TNS)
Teuvo Savikko, tutkimusjohtaja
Piia Wollstén, kehittämispäällikkö

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01.
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2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Seuraavassa kokouksessa käsitellään ehdotus
tulevan vuoden toimenpiteistä.

3. Yritystyytyväisyystutkimus: Yritysten näkökulmia kaupungin toimintaan
(Jaakko Hyry ja Minna Joensuu)
Jaakko Hyry Kantar TNS:ltä esitteli kesällä 2018 toteutetun Espoon kaupungin
yrittäjyysmyönteisyyttä mittaavan tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
mielikuvia Espoon kaupungista yritysten toiminnan näkökulmasta sekä tuoda esille yritysten
odotuksia ja näkemyksiä siitä, miten Espoon tulisi parantaa toimintaansa ja palveluitaan.
Aiempien kyselyjen tuloksia on käytetty kehitettäessä elinkeino- ja yritystoiminnan
edellytyksiä ja yrittäjyysmyönteisyyden parantumista Espoossa.
Kysely toteutetaan joka toinen vuosi espoolaisille yrityksille ja joka toinen vuosi mukana ovat
myös helsinkiläiset ja vantaalaiset yritykset. Tutkimukseen haastateltiin tänä vuonna
kaikkiaan 310 espoolaista yritystä.
Isot yritykset, erityisesti rakennusalan yritykset, ovat tutkimuksen mukaan
kokonaisuudessaan tyytyväisimpiä. Toimitilojen saatavuus, liikenneyhteydet ja
alihankkijoiden sekä osatoimittajien saatavuuteen ollaan tyytyväisiä. Tyytymättömiä taas
ollaan yritysneuvontaan, julkisiin hankintoihin ja niiden kilpailuttamiseen sekä kaavoitukseen.
Suurin osa vastaajista ei osaa kommentoida tarkemmin yritysneuvonnan osuutta, ts. eivät
tunne yrityspalveluita. Helsinki koettiin isoimmaksi kilpailijaksi.
Sopivan työvoiman saatavuus alkaa olla yhä suurempi haaste monella yrityksellä. Yritykset
harkitsevat Espoon eri alueista selvästi aiempaa useammin Keilaniemeä, Tapiolaa,
Otaniemeä ja Matinkylä-Olaria, mikä todistaa metron vaikutuksen myönteisellä tavalla
kyseisten alueiden houkuttelevuuteen.
Esitysmateriaali pöytäkirjan liitteenä.
Ohjausryhmän käsittely
Keskusteltiin tutkimustuloksista.
Hankintatoimi koettiin huolestuttavana, sillä pienet yritykset eivät yleensä pääse mukaan
kilpailutuksiin. Keskusteltiin myös kaavoituksen hitaudesta. Yritykset kokevat, ettei
kaavoitusta tehdä heidän tarpeitaan huomioiden. Yritykset omistavat harvoin tiloja, mikä
tarkoittaa maanomistajien hallinnointivaltaa. Tilojen vuokralaisten ts. käyttäjien kanssa ei ole
riittävää vuoropuhelua.
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi.
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5. Alustalous selvitys (Piia Wollstén)
Kehittämispäällikkö Piia Wollstén esitteli ohjausryhmälle Alustalous selvityksen tuloksia.
Esitys pöytäkirjan liitteenä.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä totesi, että erilaisia kokeiluja on luontevaa tehdä erityisesti kulttuurin ja vapaaajan sektorilla, sillä toimialalla toimitaan lähellä asiakasrajapintaa.
Esitelty VTT:n tutkimus kohdistuu digitaalisiin alustoihin. Aalto yliopiston kanssa on myös
tehty vastaavia tutkimuksia, joissa on tutkittu erityisesti kaupungin roolia alustaloudessa.
Kaupunki toimii tyypillisesti alustojen fasilitaattorina ja eri toimijoiden yhteen saattamisen
tukena.
Alustatalousteemaa käsiteltiin myös viikkoa aiemmin järjestetyssä poikkihallinnollisten
ohjelmien työpajassa.
Ohjausryhmä nosti esiin tietosuojaan liittyvät seikat. Halvaannuttaako GDPR datan avulla
tehtävän innovoinnin tulevaisuudessa?
Jaana Tuomi esittelee joulukuun kokouksessa startupeille suunnatun Launchpad
törmäytysalustan.
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi.

6. Muut asiat
-

7. Seuraavat kokoukset
Syksyn kokoukset pidetään Valtuustotalolla.
•

19.11.2018, klo 14.00-16.00

•

10.12.2018, klo 14.00-16.00

8. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.
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Allekirjoitukset

Johanna Karimäki
varapuheenjohtaja

Sari Mäkisalo
kokouksen sihteeri

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

