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Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma, ohjausryhmä
Aika

maanantai 7.12.2020 klo 15.00–16.00

Paikka

Teams-kokous

Osallistujat

Jaana Jalonen (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj)
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

Teemu Haapalehto
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Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.
Siirrettiin Cleantech Gardenin käsittely tammikuun kokoukseen ja otettiin listalle uusi
päätösehdotus (kohta 3).
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Päätösehdotus tutkimusyhteistyön jatkorahoituksesta (Teemu
Haapalehto)
Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma on osarahoittanut Aalto-yliopiston kanssa
tehtävää tutkimusyhteistyötä, missä on kartoitettu yritysten ja työttömien
työnhakijoiden tarpeita sekä osaamistarpeiden ja -tarjonnan
yhteensovittamismahdollisuuksia. Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu
Haapalehto esitteli tutkimusyhteistyön edistymistä. Keskeiseksi tutkimusaiheeksi on
noussut ensi vuonna perustettavan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien
osaamiskeskuksen palveluiden muokkaaminen asiakaslähtöisiksi yhdessä
asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Haapalehto ehdottaa IEE-ohjelmalle tutkimukseen
ja käytännön palvelumuotoilutyöhön kohdistuvaa 10 000 euron lisärahoitusta.
Tutustu esitykseen (linkki vie ohjelman työtilaan)

Ohjausryhmän käsittely
Tällä hetkellä maahanmuuttajien osaamista haaskataan, kun he eivät pääse
osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin töihin.
Todettiin, että maahanmuuttajat ovat todella heterogeeninen porukka, ja vaikea
sanoa mitään yleispätevää, esimerkiksi kuinka pysyvästi korkeasti koulutetut
maahanmuuttajataustaiset ovat maassa tai kuinka paljon vaihtuvuutta tilastojen
takana on. Ne, joilla on suomalainen puoliso, ovat melko pysyvästi maassa.
Alkuvuodesta aloittava korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus
palvelee työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneita maahanmuuttajia. Jos työttömyys
pitkittyy, joutuu kaupunki maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuuksia eli
työllistyminen on kaikkien etu.
Järjestökentän kanssa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä.
Kuluvalle vuodelle oli ohjelman budjetissa kohtaanto-ongelman ratkomiseen
varattuna 10 000 €, mitä ei toistaiseksi ollut kohdistettu tarkemmin mihinkään
toimenpiteeseen. Päätettiin hyväksyä ehdotus ja käyttää ohjelman budjetista 10 000
€ maahanmuuttajien kohtaanto-ongelman ratkomiseen.
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Espoonlahti-työpaja
Espoonlahden kehittämistä edistävän Espoonlahti-työpaja -kokonaisuuteen kuuluvat
asukkaiden fokusryhmähaastattelut alkoivat 7.12.2020. Yritykset ja yhteisöt ovat
vuorossa tammikuussa. Vielä tarvittaisiin osallistujia molempiin fokusryhmiin. Niiden
pohjalta järjestetään työpaja, jonka perusteella koostetaan loppuraportti.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi prosessin kulun.
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Todettiin, että tässä kohtaa ei tehdä avointa kutsua, vaan poimitaan käsin osallistujat.
Pohdittiin yhtenä vaihtoehtona osallistujien haarukoimista Espoonlahden koulujen
oppilaskuntien kautta. Mukana on tällä hetkellä jo yksi lukioikäinen sekä yksi opettaja,
mutta lisääkin mahtuu.
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Ohjelman loppuraportti (Maarit Viik-Kajander)
Käytiin läpi luonnos loppuraportista, mutta palataan tarkentuneeseen versioon
tammikuun kokouksessa.
Loppuraporttiin on hyvä saada onnistumisia ja oppeja, ei vain konkreettisesta
tekemisestä vaan ylipäätään ohjelmatyöstä.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi tämänhetkisen loppuraportin.
Valtuustossa on jo päätetty, että Kestävä Espoo -ohjelma jatkuu ohjelmamuotoisena.
Muiden ohjelmien osalta päätöksiä ei vielä ole.
Tuula Antola totesi, että ohjausryhmä on toiminut ”johtoryhmänä” hyvänä elinvoimaja elinkeinotekemisen tukena.
Hyvin harvoin kokouksessa ovat olleet mukana muun muassa teknisen toimen ja
sivistystoimen johtajat. Puheenjohtaja toivoisi, että mukana olevilla henkilöillä olisi
velvollisuus ja aikaa hoitaa ohjelmatyötä. Ohjausryhmän jäsenten ei tarvitsisi olla
ylintä johtoa, sillä he ovat usein kiinni monessa muussakin tärkeässä asiassa.
Kokonaisnäkemys jää puuttumaan, kun jokaiselta toimialalta ei ole henkilöitä
mukana. Osallistujat tulee miettiä tarkkaan ja allokoida heille ohjelmatyöhön työaikaa.
Ohjelma on kuitenkin toiminut aidosti poikkihallinnollisesti. Se ei ole leimautunut
jonkin tietyn tulosalueen tekemiseksi. Tarve ja tilaus on ollut, ja ohjelmatyö on
täyttänyt sen hyvin.
Pohdittiin, voisiko samantyyppisen ohjelman mahdollisesti jatkuessa tehdä tiiviimpää
yhteistyötä Business Espoon kanssa.
Maarit Viik-Kajanderille voi laittaa ideoita ja pohdintoja loppuraporttia varten
sähköpostilla, mutta viimeiset evästykset ehtivät mukaan tammikuun kokouksessakin.
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Muut asiat
Ei käsiteltäviä muita asioita.

7

Seuraavat kokoukset
11.1. klo 14
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.49.

Jaana Jalonen
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
sihteeri
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