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INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 25.9.2017 klo 14.00–16.00

Paikka

kokoushuone Spinaakkeri, Keilaranta 1 (metroasemaa vastapäätä;
autopaikoitusta pääovien edustalla ulkona ja viereisen rakennuksen
katoksen alla; ovikoodilla pääsee myös parkkihalliin)

Paikalla

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (varapj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila (poistui klo 15.40)
Kristiina Erkkilä (poistui klo 15.54)
Johanna Lyytikäinen
Maria Jyrkkä
Olli Isotalo (saapui klo 14.14, poistui klo 15.35)
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen

Nuorisovaltuutettu

Akseli Kilpeläinen

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10.

2

Työpaja: hyötytavoitteiden työstäminen toimenpiteiksi ja mittareiksi
Hyötytavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden pohjalta laaditaan ohjelmasuunnitelma. Se luo
perustan kehitysohjelman toimeenpanolle, ohjaukselle ja seurannalle. Ohjelmasuunnitelman
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valmistelun väliraportointi esitellään kaupungin johtoryhmälle 12.12.2017 ja valmis
ohjelmasuunnitelma kaupunginhallitukselle 12.2.2018.
Ohjausryhmän käsittely
Keskusteltiin hyötytavoitteiden muotoilusta ja määrittelystä, ja muutettiin ne ytimekkäimmiksi.
Hyötytavoite 1: Monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan elinvoimaa
Hyötytavoite 2: Espoo on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava tapahtumakaupunki
Hyötytavoite 3: Vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan
Hyötytavoite 4: Vahvistetaan yritys- ja yrittäjyysmyönteisyyttä
Toimenpiteitä hyötytavoitteiden alle työstettiin työpajassa.
Hyötytavoite 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kokeilu-, innovaatio-, liiketoiminta- ja yhteistyöalustat
innovatiiviset ja kestävät hankinnat (pienyritykset, kilpailutus)
kiihdyttämöjen kiihdyttämö
kasvuyritysten houkuttelu ja kv-suuryritysten lisääminen + päätöksenteon tunteminen
houkutellaan kv-yrityksiä ja osaajia tukemalla mm. kv-koulupalveluita
asuntorakentaminen (kohtuuhintaiset myös)
saavutettavuus (digi, fyysinen)
törmäytys (isot & pienet, eri alat, eri tieteenalat, kv, uudet & kypsät)
monipuolinen ja joustava tilatarjonta

Hyötytavoite 2
•
•
•
•
•

•
•
•

asukastapahtumat, yhteisötapahtumat (tiede- ja yleisötapahtumat), yritystapahtumat
avataan: mikä on tapahtuma
eri mittaluokan tapahtumat kategorioihin: asukkaiden pop up, arjen pöhinä, suuret
tapahtumat jne.
huippu-urheilun mahdollisuudet, espoolaisen identiteetin tukeminen
tilaratkaisut, alustat, mistä löytää, avoimia alueita tapahtumille, hotellit ja ravintolat, mitä
tarpeita alueen yrittäjillä, somen mahdollisuudet, alueiden yhteistyö, joukkoliikenne
(esim. metro)
organisointi, vastuut, tiedonkulku toimialoilla (tapahtumatoimisto), ketteryys
asukkaiden ja yhteisöjen kuuleminen ja tukeminen
mahdollisia mittareita: tapahtumat/vuosi eri kategorioissa (verrataan esim.
kuutoskaupunkeihin ja kansainvälisesti), yleisömäärät

Hyötytavoite 3
• edistetään
työelämän
ja
koulutuksen
tavoitteellista
dialogia/yhteinen
tiekartta/vuosikello > mekanismi koulutusta/työelämää suuntaavan datan
kokoamiselle/hyödyntämiselle (”OppivaEspoo”, ”InnoEspoo”)
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•
•
•

pitkäaikaistyöttömien polut kaupungin kautta avoimille työmarkkinoille
kaupungin rooli kohtaanto-ongelmassa > ratkaisija/kokeilut + määrittely
kohtaanto-ongelman
aiheuttamien
työelämätaitojen
tunnistaminen
ja
täsmätoimenpiteiden määrittely (mm. kielitaito)
o ”Kesätöissä kaupungissa” > yhdellä haulla kaupungin eri keskuksiin, tehtäviin,
myös yrityksiin mm. viherpalvelut (kesäsetelit ym.) / typa, TE, rekry

Hyötytavoite 4
• Suomen yrittäjyysmyönteisin kaupunki (vrt. kyselytutkimukset, sija 4 tällä hetkellä)
• yrittäjäverkostot (vrt. Pohjanmaa)
• rahoitustietous (EU-hankkeet)
• lupaprosessien sujuvuus ja tasalaatuisuus
• peruspalveluiden saatavuus englannin kielellä
• ”yrittäjyyslukio”, yrittäjyysseteli
• yrittäjyyttä tukeva infra
• mikroyrittäjien huomiointi
• seurataan yritysten kasvua ja kehittymistä (esim. 0–49, 50–100 hlöä työllistävät)
• kansainvälistymisen ja viennin tukeminen (benchmarking)
• kaupungin työntekijöiden yrittäjyyskasvatus
Todettiin, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa heti, vaan niitä voi jakaa neljälle
vuodelle. Tulisi miettiä myös sellaisia tavoitteita, joiden avulla pääsemme nopeasti eteenpäin.
Taustaksi kannattaa tutustua 12 kohdan listaan menestyksekkäiden innovaatioalueiden
menestysreseptistä: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/09/12-principles_96-17.pdf
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Seuraavat kokoukset
•

16.10 klo 14.30–16.30 Urban Mill

•

20.11 klo 14–16

•

11.12 klo 14–16

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.04.

Allekirjoitukset
Pia Kauma
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
kokouksen sihteeri
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