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INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 20.8.2018 klo 12.00–14.00

Paikka

Asemakuja 2, Espoon keskus, neuvotteluhuone Kabinetti, 6. kerros

Kutsutut jäsenet

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen
Tuula Antola (Saapui klo 12.20)
Susanna Tommila
Aulis Pitkälä
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi (Saapui klo 12.10)
Erkki Pärssinen

Nuorisovaltuutettu

Aura Friman

Ohjelmapäällikkö
Viestintävastaava

Harri Paananen
Sari Mäkisalo

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3. Seurantaraportti (Harri Paananen)
Harri Paananen esitteli ohjelman seurantaraportin, liite.
Ohjausryhmän käsittely
Keskusteltiin tapahtumista ja tapahtumakonseptin kehittämisestä kokonaisuudessaan.
Otaniemeen muotoutuvan uuden palvelumallin Business Espoon myötä yrittäjille ja yrityksille
suuntautuvia tapahtumia tullaan kehittämään yhteistyössä koko Business Espoon toimijoiden
kesken.
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi.

4. Katsaus ohjelman projekteihin ja ehdotus budjetin käytöstä vuonna 2018 (Harri
Paananen)
Projektien etenemisen tilanteet on kirjattu ohjelman seurantaraporttiin.
Käytiin läpi ehdotus ohjelman budjetin käytöstä vuonna 2018. Ohjelma etenee
toiminnallisesti hyvin. Allokoitua budjettia ei tulla tarvitsemaan kokonaisuudessaan jo
päätettyihin toimenpiteisiin ja projekteihin, sillä osa projekteista ja toimenpiteistä käynnistyy
aiottua myöhemmin. Lisäksi tekemiseen on saatu ennakoitua enemmän ulkoista rahoitusta;
196 000 €, josta 161 000 € Digipore-hankkeeseen (koodausosaaminen).
Ennakoitu käyttö ilman uudelleenallokointia: projektit ja toimenpiteet 97 000 €, kokouskulut
19 000 €. Käyttämättä on jäämässä noin 84 000 € vuoden 2018 budjetista.
Ehdotettiin lisäpanostuksia käynnissä oleviin projekteihin ja toimenpiteisiin sekä uusia
käynnistettäviä projekteja ja toimenpiteitä seuraavasti:
-

Lisärahoitus CliC-hankkeelle 32 000 € (Keilaniemi-visiotyöskentelyn tuki
elinkeinonäkökulmasta). Vipuvaikutus: yhteensä 110 000 € ulkoista rahoitusta (AIKO).

-

CLiC! -hanke tukee Otaniemi-Keilaniemi -alueen innovaatioekosysteemin yhteistoiminnan
rikastamista, alueen kehitykselle merkityksellisten yhteishankkeiden käynnistämistä ja
alueen mahdollisuuksien kansainvälistä tarjoutumista. Hankkeen tuotokset mm. kehitetty
toimintamalli, tapahtuma- formaatit ja tieto toimijoista ovat avoimesti tarjolla ja
hyödynnettävissä koko Uudellamaalla.

-

Haastekumppanuus DASH –palvelumuotoiluhackathonissa 2 970 € (elinkeinoelämän
palvelutori –konseptin kehittäminen). Vipuvaikutus yhteensä 6 030 € (6aika). DASH on
Aalto-yliopiston opiskelijoiden järjestämä Euroopan suurin palvelumuotoiluhackathon.
Haastekumppanit saavat palvelumuotoiluapua haasteidensa ratkomiseen,
mahdollisuuden rekrytointiin ja työnantajakuvan kehittämiseen, sekä sparrausta
organisaation prosessien kehittämiseen.

-

Markkinointiharjoittelijan palkkaus neljäksi kuukaudeksi tekemään tehostettua sosiaalisen
median viestintää Espoon ICF-voitolla saatavan näkyvyyden maksimoimiseksi 10 000 €
(Espoo Innovation Gardenin ja metron kasvukäytävän kansainvälisen tunnettuuden
lisääminen).
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-

Pääkumppanuus Junction –hackathonissa 16 500 € (vastataan työmarkkinoiden
kohtaanto-ongelmaan, Espoo on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava
tapahtumakaupunki). Vipuvaikutus yhteensä 33 500 € (6aika).

-

Ohjausryhmän osallistuminen SLUSHiin (opintomatka) 2 000 €.

-

Positiivisten kotoutumistarinoiden viestintä -työpaja, johon kutsutaan kaikki keskeiset
sidosryhmät, kuten maahanmuuttajajärjestöt, oppilaitokset, Business Espoo –verkosto,
nuoret yrittäjät ja yrityskylä. 10 000 € (vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan).

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä keskusteli projektien tilanteesta ja piti muun muassa opiskelijalähtöisyyden
huomioimista toimenpiteissä hyvänä. Lisäksi todettiin, että Ohjaamo-toiminnan kehittämiseen
tulee panostaa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien työhön saamiseen tarvitaan lisää volyymia.
Kaupunkilaisten huomioimista tekemisessä on lisättävä; Miten yritykset ja kuntalaiset
hyötyvät saavutetuista meriiteistä, ja mitä ne tarkoittavat käytännössä, esimerkiksi Maailman
älykkäin yhteisö. Tarvitaan myös konkreettisesti pk-yrityksiä palvelevia hankkeita. Todettiin,
että yrittäjäverkostolta voidaan pyytää ideoita mahdollisiin hankkeisiin, jotka pitkällä
tähtäimellä palvelevat kuntalaisia.
Projektien tilanne merkittiin ohjausryhmän tiedoksi. Ehdotus IEE ohjelman budjetin käytöstä
vuonna 2018 hyväksyttiin.

5. Muut asiat
-

Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 24.9. suunnitellaan ohjelman kautta 2019.
o

-

IEE ohjelman edellisellä kauden erottuvuustekijä oli koululaisten yrityskylä.
Tämän kauden ohjelmanostosta käydään vielä keskustelua.

Espoo on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava tapahtumakaupunki hyötytavoitetta edistävät:
o

Lähiöfest -tapahtumakonsepti, jossa teemoja on määritelty ja tapahtuman
suunnitelmat konkretisoidaan syksyn aikana. Yritysten ja yrityksille kiinnostavien
teemojen mukaanottoa pidettiin tärkeänä.

o

Susijengin uusi kotiluola on nyt Espoo Metro Areena. Susijengillä on hyvä mediaarvo, ja seuraavat kolme vuotta joukkueen kotipelit pelataan Espoossa.
Oletettavasti halli tulee täyteen, ja ottelut herättävät huomiota myös
kansainvälisesti. Koripalloliiton toimisto muutti niin ikään Metro Areenalle. Tulevat
ottelut: 31.8., 5.9. ja 13.9.

o

Ohjausryhmä piti tärkeänä, että erilaiset tapahtumakentät ovat
kustannustehokkaasti laajassa käytössä, eikä nimettynä ja varattuna vain
yksittäisen lajin harrastamisen pariin. Esimerkiksi Urheilupuiston hyödyntäminen
myös muihin kuin urheilutapahtumiin.
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o

Keskusteltiin hyvinvointiteemasta ja sen kytkemisestä tapahtumiin niiden
houkuttelevuuden lisäämiseksi. Ohjausryhmä on tehnyt aiemmin suunnitelmia ja
ideoita aiheesta, joita hyödynnetään. Nuorten ajatukset tapahtumista ovat niin
ikään tärkeitä. Nuorisovaltuutetun kautta tulevia kommentteja otetaan mielellään
vastaan tulevissa kokouksissa.

-

Espoo Marketingin Visit Espoon tiimin vetäjäksi on valittu Miikka Valo.

-

Espoon kaupunki on kutsuttu YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Espoo sitoutuu
saavuttamaan YK:n tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lisätietoja aiheesta WWWuutisesta. Valinnan myötä kaupunkitasoinen kestävän kehityksen työ tulee organisoida
uudelleen. Kestävä Espoo -ohjelman ohjausryhmällä on suuri rooli kaupunkitasoisen
kehittämisen edistämisessä, mutta YK:n tavoitteisiin johtavat toimenpiteet vaikuttavat
ohjelmatyöhön myös muissa poikkihallinnollisissa ohjelmissa.

6. Seuraavat kokoukset
Syksyn kokoukset Valtuustotalolla:
•

24.9.2018, klo 14.00-16.00, Kauden 2019 suunnittelukokous

•

15.10.2018, klo 14.00-16.00, teemana tapahtumat ja yrittäjät

•

19.11.2018, klo 14.00-16.00, teemana kohtaanto-ongelmat

•

10.12.2018, klo 14.00-16.00, teemana Kansainvälisten osaajien sitouttaminen

Teemat vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.

Allekirjoitukset

Pia Kauma
puheenjohtaja

Sari Mäkisalo
kokouksen sihteeri
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