PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirja
Aika

maanantai 19.11.2018 klo 14.00–16.00

Paikka

Vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo

Kutsutut jäsenet

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Aulis Pitkälä
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi (saapui klo 14.06)
Erkki Pärssinen (saapui klo 14.11)

Nuorisovaltuutettu

Aura Friman

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Sari Mäkisalo

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3. Vuoden 2019 toiminta
Ohjelmapäällikkö esitteli vuoden 2019 toiminnan ehdotuksen ohjausryhmälle.
Päättyviä projekteja ja toimenpiteitä on yhteensä 6 kpl:
•
•
•
•
•
•

Alustatalouden merkitys Espoolle ja kaupungin rooli, alustatalouden mahdollistajana selvitys (toimenpide).
Kansainvälisten osaajien kotiutuminen (talent retention) -selvitys(toimenpide)
Junction hackathon -haastekumppanuus (toimenpide)
Yritysfoorumit (toimenpide)
Espoo tapahtumakaupunkina projektin käynnistäminen (toimenpide) – jatkuu
toimialojen työnä, järjestäytyminen kesken
Ohjaamo-toiminnan kehittäminen (toimenpide) – jatkuu toimijoiden omana virkatyönä

Jatkuvia projekteja ja toimenpiteitä on kaikkiaan 10 kpl:
Monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan elinvoimaa (2kpl)
•
•

Keilaniemi-visiotyöskentelyn ohjaus elinkeinonäkökulmasta (projekti)
Elinkeinoelämän palvelutori -konseptin kehittäminen (toimenpide)

Espoo on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava tapahtumakaupunki (3kpl)
•
•
•

Mallin luominen pop-up palveluiden järjestämisen helpottamiseen (toimenpide)
Lähiöfest
Espoo Innovation Gardenin ja metron kasvukäytävän kansainvälisen tunnettuuden
lisääminen (projekti)

Vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan (4kpl)
•
•
•
•

Kaupungin ja yritysten kesätyöpaikkojen yhteishaku (projekti)
Keikkatyön digitaaliset sovellukset kaupungin työnhaussa (toimenpide)
Täsmäkoulutusta koodausosaamiseen / Digipore (projekti)
Positiiviset kotoutumistarinat (toimenpide)

Vahvistetaan yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä (1kpl)
•

Kaupungin henkilöstön yrittäjyyskoulutuksen vahvistaminen (projekti)

Ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi ja projekteiksi
Huomioitava hyötytavoitteiden tasapaino.
Monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan elinvoimaa
•

Cleantech Garden –yhteistyön fasilitointi (vaatii kumppanin mieluiten TYT:stä)

Espoo on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava tapahtumakaupunki
•
•

Tapahtumakoordinaattorin rekrytointi
SDG Leadership City -fokus (toimenpide) - vaatii tukea myös kumppaneilta
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Vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan
•

Neljä toimenpidettä jo käynnissä – halutaanko uusia?

Vahvistetaan yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä
•
•
•

Yhteistyö Nuori yrittäjyys ry:n kanssa; Espoo Challenge ja NY minicamp
Luovien alojen yrittäjyys
”Coming Soon”

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä keskusteli positiivisten kotoutumistarinoiden viestinnästä. Todettiin, että Hyvinvoiva
Espoo -ohjelman ja eri maahanmuuttajayhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on kannatettavaa.
Kaupungin isot ulkomainostilat voisi myös ottaa hyötykäyttöön. Koko yhteistyöverkoston mukaan
saaminen on tärkeää, esim. Omnialla on jo tehty sisältöjä aiheeseen liittyen.
Kaupungin henkilöstön yrittäjyyskoulutuksen vahvistamisen projektista todettiin, että myös
ostotaito on tärkeä osa yrittäjyyskoulutusta.
Ohjausryhmä totesi, että Cleantech Garden -yhteistyön fasilitoinnissa kiertotalouden ja kestävän
kehityksen hyötytavoitteet yhdistyvät. Keskusteltiin IEE-ohjelman ja Kestävä Espoo -ohjelman
rooleista suhteessa Cleantech Gardeniin. Ohjelmat tekevät yhteistyötä, mutta Kestävä Espoo ohjelma painottaa toimenpiteissään enemmän Keran alueen kehittymiseen liittyviä projekteja, kun
taas IEE-ohjelmalla on vahvempi rooli Cleantech Gardenissa. Näin ollen päällekkäisyyttä
tekemisessä ei synny.
Leppävaaran alue nostettiin myös esiin ja todettiin, että alueen yritysten ja
koulutusorganisaatioiden törmäyttämiseen kiinnitetään huomiota ohjelman kautta.
Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin on vastattu neljällä toimenpiteellä, jotka jatkuvat. Uusia
toimenpiteitä ei aloiteta vuonna 2019. Ohjausryhmä piti hyvänä Workpilotin kaltaisten sovellusten
kehittämistä ja laajentamista, jotta myös lyhytaikaisten työsuhteiden muodostaminen helpottuisi.
Pyydetään helmikuun IEE-kokoukseen Omniasta ajankohtainen työmarkkinoiden ja osaajien
kohtaamista kuvaava esittely.
Luovien alojen yrittäjyydestä todettiin, että YritysEspoolle on palkattu luovien yrittäjien palveluun
erikoistunut palveluneuvoja. Yhteistyötä tehdään Omnian ja Aalto-yliopisto kanssa. Keskusteltiin
myös tiimiyrittäjyyteen panostamisesta.
”Coming Soon” -toimenpiteellä luodaan yhteistyössä YritysEspoon kanssa alusta, jossa
kaupunkilaiset voivat nostaa esiin palvelutarpeitaan ja merkitä ne aluekartalle. Toimenpide auttaa
myös palveluntarjoajia, sillä he voivat kehittää omia suunnitelmiaan ja palvelutoimenpiteitä
alueille, joissa palveluntarve on suurin.
Espoossa hankintoja kilpailutetaan hyvin, mutta useimmiten pienyritykset eivät pääse mukaan
kilpailutuksiin. Palvelusetelit eivät ole käytössä, vrt. Hyvinvoiva Espoo - omaishoitajien
palvelusetelit. Pyydetään johonkin kevään IEE-kokoukseen mukaan Hankintakeskuksen johtaja
keskustelemaan aiheesta, ja pyritään löytämään ratkaisuja kuinka pienyrittäjien mahdollisuuksia
kilpailutuksissa voidaan edistää.
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Sovittiin, että Espoo Marketing tekee selvityksen mahdollisuudesta antiikkimarkkinoiden
järjestämiseen Espoossa. Antiikkimarkkinoilla on mahdollisuus luoda ympärilleen runsaasti
oheistoimintaa, kuten pop-up ravintoloita ja konsertteja. Espoossa on myös tapahtumakonseptille
soveltuvia paikkoja, kuten Träskändan kartano.
Ohjausryhmä hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman ehdotuksen mukaisesti.

4. Muut asiat
-

Sihteeri Marja Palo toimittaa liput Slush-tapahtumaan 4.-5.12. osallistuville IEEohjausryhmän jäsenille.

-

Jaana Tuomi kertoi Slush Helsinki -tapahtuman aattona 2.-3.12. pidettävästä Knights of
#slush -tapahtumasarjasta, joka järjestetään jo kuudetta kertaa. Kohderyhmälleen tarkoin
räätälöity ohjelma tähtää startup- ja kasvuyritysten näkyvyyden ja kasvun
maksimoimiseen erityisesti kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Knights of #slush
tarjoaa kasvuyrityksille tärkeitä ensikontakteja merkittäviin sijoittajiin. Aiempien vuosien
menestystarinoihin lukeutuu muun muassa hiljattain 12 miljoonan euron sijoituspotin
kerännyt näyttötekniikkaa AR-laseihin kehittävä Dispelix, joka tapasi sijoitusyhtiö 3M
Ventures:n ensi kertaa Knights of #slush 2017 -tapahtumassa. Tänä vuonna tapahtumaan
osallistuu 120 sijoittajaa ja 70 startup ja kasvuyritystä.
Tapahtumassa pilotoidaan uutta Launchpad-työkalua, joka auttaa kasvuyrityksiä
löytämään sijoittaja- ja suuryrityskumppaneita.

5. Seuraavat kokoukset
10.12. pidettäväksi sovittu kokous perutaan, ja säästetään näin työaikaa loppuvuoden muihin
kiireisiin.
Sovittiin vuoden 2019 kokousajankohdat. Sari Mäkisalo lähettää Outlook-kalenterikutsut
ohjausryhmän jäsenille.
•
•
•
•
•
•

14.1. Paikka: Virastopiha, Espoon keskus
18.2. Paikka: Väre, Otaniemi –Teemana luovat alat
18.3. Paikka: A Grid, Otaniemi
29.4.
20.5.
17.6.

Loppuvuoden kokousajankohdat sovitaan myöhemmin kevään aikana. Ohjelman puheenjohtaja
vaihtuu kesäkuussa, jolloin Jaana Jalonen ottaa kopin tehtävästä.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.27.
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Allekirjoitukset

Pia Kauma
puheenjohtaja

Sari Mäkisalo
kokouksen sihteeri
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