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Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma, ohjausryhmä
Aika

maanantai 11.1.2021 klo 14.00–15.30

Paikka

Teams-kokous

Osallistujat

Jaana Jalonen (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj) saapui klo 14.18
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Jenni Björksten
Harri Rinta-aho
Olli Isotalo
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen
Riikka-Maria Yli-Suomu

Nuorisovaltuutettu

Milla Suominen

Ohjelmapäällikkö

Maarit Viik-Kajander

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

Muut kutsutut

Sampo Suihko
Pekka Räsänen
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Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Katsaus Cleantech Gardeniin (Sampo Suihko ja Pekka
Räsänen)
Pekka Räsänen ja Sampo Suihko Omniasta pitivät tilannekatsauksen bio- ja
kiertotalouden osaamiskeskittymä Cleantech Gardenin tilanteesta. Gleantech
Gardenin tavoitteena on luoda elinvoimainen osaamiskeskittymä Kivenlahden
alueelle, minne tulee 2 000 opiskelijaa, 30–50 yritystä, 2 000 työpaikkaa ja 200–300
asukasta. Ensimmäinen vaihe on suunnitelmien mukaan käytössä syksyllä 2024.
Tutkimus-, koulutus- ja yritystoimintaklusterin tukijalat ovat
•
•
•
•

biomassaan rakentuva kiertotalous
hiilineutraali energiatalous
ruuantuotanto ja elintarvike
tulevaisuuden liikkumisen palvelut.

Parhaillaan on menossa tietojen keräämisvaihe. Työ jatkuu muun muassa Espoon
kaupungin, Business Espoon, yritysten, Omnian, NCC:n ja VTT:n brändityöpajalla.
Alueelle haluttaviin ankkuritoimijoihin ollaan yhteydessä tammikuusta alkaen.
Business Espoolta on tullut hyviä ehdotuksia kumppaneiksi, ja ne konkretisoituvat
myöhemmin. Kaavaehdotus tulee nähtäville 17.3.2021 ja se on tarkoitus vahvistaa
kesäkuussa.
Sampo Suihko kertoi, että myös Fortumin kanssa on käyty neuvotteluja esimerkiksi
korttelienergiaratkaisuista, jotta turvattaisiin alueen kestävä energiantuotanto.
Tutustu tarkemmin Cleantech Gardenin tilannekatsaukseen (linkki vie ohjelman
työtilaan).
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja kävi keskustelua.
Business Espoon johtoryhmälle aiemmin pidetyssä esityksessä on sovittu, että
Business Espoo -verkosto on jatkossa mukana esimerkiksi työpajoissa, erityisesti
markkinointiviestinnällisestä näkökulmasta.
Cleantech Gardenin kehitys meni aikataulullisesti harmillisesti IEE-ohjelmatyön
loppuvaiheeseen, mutta onkin hyvä, että Business Espoolla on merkityksellinen rooli
alueen kehittämisessä jatkossa.
Jonkinlainen toimintasuunnitelma yritysten houkutteluun tarvitaan, vaikka paljon asian
eteen onkin jo tehty. Kaavan hyväksymisen jälkeen alkaa varsinainen myyntityö
yritysten osalta. Tavoitteena saada mukaan muutama ankkuritoimija VTT:n ja
Omnian lisäksi.
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Espoon FDI (Foreign Direct Investment) ja yritysten
sijoittumispalvelut -toimintamallin raportti (Jaana Tuomi)
Enter Espoo on tilannut yritysten houkutteluun luotavasta mallista
konsulttiselvityksen, jonka etenemissuunnitelmaa Jaana Tuomi esitteli.
Jaana kertoi aluksi entisen Espoo Marketingin, nykyisen Enter Espoon
nimenmuutoksesta. Yhtiön uusi nimi kertoo aiempaa paremmin ja täsmällisemmin
siitä, mitä yhtiö tekee: houkuttelee vierailijoita, sijoittajia ja yrityksiä Espooseen, ja
auttaa toimijoita menestymään. Uudet verkkosivut www.enterespoo.fi on julkaistu
hiljattain. Sisältöä täydennetään vielä, ja toiveita voi esittää esimerkiksi Jaanalle.
Enter Espoo on entistä tärkeämmässä strategisessa roolissa jatkossa Espoo-tarinan
toteuttamisessa.
Tällä hetkellä yritysten houkuttelussa ja sijoittautumisessa haasteena on se, että
mukana on monia eri rooleja ja vaiheita, eivätkä roolit ole vielä erityisen selkeitä.
Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, missä prosessit on kunnolla määritelty.
Kilpailutetun konsultin, Enovadon kanssa määritellään toimintamalliin potentiaaliset
kilpailijat, kohderyhmät ja niiden tarpeet sekä roolit ja tiedonjako Espoon kaupungin
sisällä ja kumppaneiden kanssa. Tiedonkeruuvaihe on menossa avaintoimijoiden
haastatteluilla. Raportti on valmis helmikuussa 2021.
Budjetti: innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma maksaa 10 000 € ja elinkeino- ja
kaupunkikehitysyksikkö 10 000 €.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
Puheenjohtaja toivoi, että raportti saataisiin nähtäväksi, vaikka ohjelmakausi nyt
päättyykin.
Enter Espoo on yksi Business Espoon seitsemästä toimijasta. Palvelumuotoilua
yhteisistä palveluista on jo tehty ja jatketaan tämän vuoden ajan. BE:n johtoryhmä on
jatkossa hyvin tiiviisti mukana FDI-mallin haltuunotossa. Tavoitteena on, että Espoo
tunnetaan yritysten ja työnantajien parissa entistä parempana kumppanina, myös
työllisyyspalveluiden osalta.
Olli Isotalo ehdottaa sopivat projektinjohtajat, jotka kutsutaan haastatteluihin mukaan.
Alueprojektijohtajat eivät haastatteluissa edusta johtamaansa aluetta, vaan
ammattiaan.
Tutustu FDI-mallin suunnittelun etenemiseen (linkki vie ohjelman työtilaan).
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Ohjelman loppuraportti (Maarit Viik-Kajander ja Harri
Paananen)
Käytiin läpi ohjelman loppuraportti.
Loppuraportoinnin aikataulu:
•
•
•
•
•

ohjelmien loppuraportit (Word) ja listatekstiä varten keskeisimmät saavutukset
ohjelmakaudelta (n. kolme asiaa) toimitetaan eteenpäin viimeistään 14.1.2021
KH:n listalle 21.1.2021
kaupungin johtoryhmä 26.1.2021
kaupunginhallitus 1.2.2021
valtuusto 15.2.2021, ohjelmien lopetuspäätös.

Toimenpiteitä on käyty läpi viimeisimmissä ohjausryhmän kokouksissa, mikä on
toiminut hyvänä pohjana raportin kirjoittamiselle.
Vielä käynnissä olevien Espoonlahden kehittämiseen liittyvien työpajojen
loppuraportoinnista lähetetään kutsu ohjausryhmälle.
Ohjausryhmän käsittely
Viimeistelyä vailla oleva loppuraportti löytyy ohjelman yhteisestä työtilasta.
On todennäköistä, että ohjelmatyö tulee jossain muodossa jatkumaan ensi
valtuustokaudella. Loppuraporttiin tulee kirjata, mitä olisi jäänyt tapahtumatta ilman
IEE:tä. Toisaalta on hyvä pohtia, mitkä ovat erityisesti IEE-ohjelman näkökulmasta
kriittisen tärkeitä näkökohtia ja mitkä yhteisiä kaikille ohjelmille.
Business Espoo -verkosto on keskeinen osa ohjelman aikaansaannosta. Alun perin
sillä edistettiin yhtä hyötytavoitetta, mutta lopulta se laajeni koko ohjelmatyöhön.
Ilman IEE:n tuomaa tukea ja selkärankaa verkoston vakiintuminen ei olisi toteutunut
näin hyvin ja nopeasti. Ohjelmatyöllä on suuri rooli mahdollistajana.
Pienillä määrärahoilla on saatu paljon hyvää aikaan. Muilta luottamushenkilöiltä on
tullut kritiikkiä siitä, ettei ohjelmilla ole virallista mandaattia. Puheenjohtajan mukaan
on ollut kuitenkin hienoa, että ohjausryhmä ei ole politisoitunut. Luottamushenkilöiden
siviiliammattien kautta tuleva osaaminen on isossa roolissa – muuten sama
osaaminen pitäisi ostaa ulkopuolelta kaupunkiorganisaation käyttöön.
Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajuuden jako ei ollut paras tapa ohjelmatyön
toimivuuden kannalta. Olisi ollut parempi, että puheenjohtaja olisi pysynyt samana
koko kauden. Hän myös toivoi, että ohjelmatyöhön nimettävillä johtavilla
viranhaltijoilla olisi kunnolla aikaa osallistua ohjelmatyöhön.
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Budjetilla ei olla voitu, eikä ole ollut tarkoituskaan, tehdä vallankumouksellisia
muutoksia rakenteisiin tai toimintaan. Ohjelmatyö edistää kokeilukulttuuria ja dialogia
kumppaneiden kanssa.
Ohjelmatyössä mukana olevien asiantuntijoiden mukaan työ on auttanut
ymmärtämään esimerkiksi päätöksentekoa. Riikka-Maria Yli-Suomu myös pohti,
kannattaisiko työllisyyden kylkeen tuoda koulutuspoliittista näkökulmaa jatkossa.
Organisaatio 21 -muutoksen valmistelu on hyvässä vauhdissa. Elinkeino- ja
kaupunkikehitysyksikön näkökulmasta kyseessä on merkittävä uudistus: yksikkö
yhdistyy kulttuurin ja liikunnan kanssa, jolloin elinvoima käsitetään jatkossa entistä
laajemmin.
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Muut asiat
Ei käsiteltäviä muita asioita.
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Seuraavat kokoukset
Ei seuraavia kokouksia.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.49.

Jaana Jalonen
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
sihteeri

