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INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 11.6.2018 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
Susanna Tommila
Aulis Pitkälä
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen (13.45 saakka)

Nuorisovaltuutettu

Aura Friman
Jonas Papathemelis (varajäsen)

Ohjelmapäällikkö
Viestintävastaava

Harri Paananen
Sari Mäkisalo

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3. Keran tutustumiskäynnin purku
Keskusteltiin 21.5. Keraan tehdyn tutustumiskäynnin kokemuksista ja IEE-ohjelman roolista
Keran alueen kehittymisessä.

Ohjausryhmän käsittely
Keskusteltiin yleisesti vierailusta Nokialle. Nokialla on tapahtunut paljon muutoksia viimeisten
vuosien aikana. Espoo Marketingin rooli onkin hyvin tärkeä jo pelkästään koko ekosysteemin
kehittymisen ja tukemisen näkökulmasta.
Keskusteltiin myös yhteistyöhön liittyvien toiminta-alustojen synnyttämisestä ja edistämisestä.
Keran alueen projektipäällikkö Pekka Vikkulan kanssa pohditaan ja edistetään alustojen
syntymistä ja kehittämistä.
Espoon kaupungin Työllisyyspalvelut on ottanut koppia aiemmin helmikuun kokouksessa
ohjausryhmälle esitellystä työllistymisapplikaatio WorkPilot:ista ja valmistelee applikaation
käyttöönottoa yhteistyössä HR:n kanssa. Ohjausryhmä toivoo seuraavaan kokoukseen
tilannetietoja aiheesta.

4. Espoo Innovation Garden on maailman älykkäin yhteisö (Harri Paananen)
Espoon kaupunki on voittanut kansainvälisen Intelligent Community Awards 2018 -kilpailun.
Espoo oli ainoa seitsemän finalistin joukkoon yltänyt Euroopasta. Kilpailun teema oli datan
hyödyntäminen ihmislähtöisessä palvelujen kehittämisessä (Humanizing Data).
Espoon vahvuuksiksi määriteltiin asiakaslähtöinen lähestymistapa älykkään kaupungin (Smart
City) kestävään kehittämiseen: asukkaat halutaan ottaa mukaan toimintaan. Espoo esitteli
hakemuksessaan erityisesti Espoo-tarinaa, avointa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen
verkostoa Espoo Innovation Gardenia sekä espoolaista yhteiskehittämisen Make with Espoo mallia. Konkreettisina esimerkkeinä esille nostettiin muun muassa Koulu palveluna -malli, Ison
Omenan palvelutori ja Kestävä Espoo -kehitysohjelma. Espoo on jo aiemmin noteerattu
Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi kansainvälisessä vertailututkimuksessa. Sitä kaupunki
haluaa olla jatkossakin, ja taata paitsi hyvät palvelut, myös taloudellisesti, ekologisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kasvun. Intelligent Community -voittoa juhlistetaan
viimeistään Espoo-päivän aikaan elokuun lopussa.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä keskusteli kilpailun tuloksesta ja sen hyödyntämisestä. Espoo erottautui erityisesti
yhdessä tekemisen mallilla, kun muilla finalisteilla painotus oli teknologiassa. Kilpailussa ei jaettu
rahaa, mutta voiton myötä saadaan mainetta ja kunniaa, joka kannattaa hyödyntää
markkinoinnissa ja osaajien houkuttelussa.
Kaupunki valmistelee Eindhovenin kaupungin kutsumista vierailulle Espooseen. Tarkoituksena on
oppia, kuinka Eindhoven hyödynsi oman vuoden 2011 voittonsa. Suurin anti vastaavanlaisissa
kilpailuissa onkin toisilta oppiminen.
Huomionarvoista on, että koko kaupunkiyhteisö ts. ekosysteemin toimijat ovat voittajia. Todettiin,
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että voitto on huomioitu myös yritysmaailmassa, ja positiivista palautetta on tullut runsaasti.
Voitolla onkin mahdollisuus voimauttaa koko yhteisöä ”hyvä me” -hengessä.
Tuloksia puretaan vielä sisäisesti ja suunnitellaan tarkempaa markkinointiviestintäsuunnitelmaa ja
erityisesti Espoo Innovation Gardenin tunnettuuden kasvattamista. Myös IEE:llä voisi olla
mahdollisuuksia olla mukana tukemassa tulossa olevia toimenpiteitä.
Keskusteltiin kulttuurin sitomisesta mukaan älykäs yhteisö teemaan. Pelkkä korkeakulttuuri ei riitä
vaan kulttuuri on vahva osa arkea. Luovuus on tekijä, jolla erottaudutaan, ja se voi tarkoittaa
esimerkiksi kaupunkisuunnittelua, mieluisia alueita, houkuttelevuutta, tapahtumia, tapahtumaalustoja, julkista taidetta tai sitä millaista on liikkua alueella, jossa työmaa on vieressä.
Emma on valittu vuoden museoksi, ja valintaan ovat vaikuttaneet muun muassa tehdyt älykkäät
palveluratkaisut. Lisäksi Espoon kaupungin museolle on osoitettu Vuoden pedagoginen teko titteli. Syksyllä 5 000 taideopiskelijan yhteisö on muuttamassa Otaniemeen ja myös Vären
avautuessa, on tärkeää miettiä mitä sinne halutaan luoda, esimerkiksi ”Espoon Arabia”
ajattelumalli. Luovien alojen yrittäjiä kaivataan mukaan. Otaniemen kampuksesta on
mahdollisuus luoda kaikille avoinna oleva tapahtumapaikka. Kaupungin roolina onkin luoda
kohtaamisia, joissa eri alojen ihmisillä on mahdollisuus kohdata toisiaan.
Espoon Fdi-investoinnit ovat kasvaneet 110 % (ulkomainen kaupunkiin sijoitettu raha)
Tarkempaa tietoa aiheesta ja julkistaminen tulossa ennen juhannusta.

5. Terveiset New Yorkin STI forumista (Tuula Antola)
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita koskeva STI Forum 2018 (Science, Technology and
Innovation) järjestettiin New Yorkissa 5.-6.6. Forumissa käsiteltiin tieteen, teknologian ja
innovaatioiden roolia vuoden 2030 kestävän kehityksen toimintasuunnitelman toteuttamisessa
sekä kaupunkien osuutta mahdollistajana. Tuula Antola esitteli tilaisuudessa Aalto yliopiston
Antti Ahlavan esittelemän materiaalin, jossa esille nostettiin Aalto ylipiston, Espoon ja koko
pääkaupunkiseudun kestävän kehityksen esimerkkejä. Esitysmateriaali (liitteenä).

Ohjausryhmän käsittely
Espoo voi ottaa jatkossa entistä vahvemmin roolia YK:n kestävän kehityksen 17:sta tavoitteista
(SDG), sillä YK:n ensimmäinen innovaatio- ja teknologialaboratoriota (UNTIL) ollaan
perustamassa Otaniemeen Aalto-yliopiston kampukselle ja globaalit rekrytoinnit ovat alkamassa.
Suomessa ensimmäisen laboratorion sijaintipaikka on valittu yhteistyössä Suomen hallituksen
kanssa. Laboratorio keskittyy kiertotalouteen, kasvatukseen, rauhaan ja turvallisuuteen sekä
terveyteen. Kukin globaaleista UNTIL-laboratorioista tulee keskittymään eri teema-alueisiin
kyseisen laboratorion maantieteellisestä sijainnista johtuvien keskeisten tarpeiden perusteella.
UNTIL-laboratoriot luovat foorumin, jolla YK:n, yksityisen sektorin, yliopistojen ja
kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat ratkaista ongelmia start up -yritysten tuella.
SDG on globaali tapa keskustella, ja myös Espoossa tulee avata tarkemmin ja kansantajuisesti,
millaisia kestävän kehityksen ratkaisuja kaupunki tekee.
Keskusteltiin myös talentien houkuttelemisesta Suomeen ja tärkeänä houkuttimena perheille
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toimivat muun muassa koulut ja päiväkodit, sillä ne eivät ole itsestään selvä asia muualla
maailmassa.
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi.

6. Kasvukäytävien markkinointi vuonna 2018 (Harri Paananen, Sari Mäkisalo)
Ohjausryhmälle esiteltiin Espoon kasvukäytävien markkinointiryhmän toimintaa ja
suunnitelmia kuluvalle vuodelle. Markkinointiryhmän tarkoituksena on edistää ja linjata
erityisesti raideliikenteen varteen syntyvän infran kehittymistä markkinointiviestinnän keinoin.
Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja, ja jäseninä TYT:in projektipäälliköt ja
markkinointipäällikkö, Espoo Marketing, elinkeinojohtaja, elinkeinopäällikkö sekä elinkeino- ja
kaupunkikehitysyksikön markkinointipäällikkö.
Locate in Espoo WWW-sivustoa on kehitetty, ja syksyksi on tehty markkinointisuunnitelma,
jonka tavoitteena on houkutella kävijöitä sivustolle, ja sitä kautta löytää uusia
kiinteistösijoittajia alueille. Ohjausryhmälle esiteltiin sivuston rakennetta ja sisällön
kehityssuunnitelmia. Jatkossa tullaan panostamaan erityisesti mielenkiintoisen sisällön
tuottamiseen ts. sisältömarkkinoinnin vahvistamiseen.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä totesi, että Locate in Espoo -sivuston Keilaniemen alueen yrityksiin on hyvä lisätä
myös Accounter. Lisäksi sivustolta kannattaa tehdä soveltuvin osin linkityksiä Espoon kaupungin
muille palvelusivuille, esim. virkistysalueet, kulttuuri, koulut ja päiväkodit, Visit Espoo ja Espoo
Innovation Garden.
Keskusteltiin tapahtumista ja pidettiin tärkeänä tarinan rakentamista. Keilaniemessä 15.5. pidetty
markkinointiosaajille kohdennettu tapahtuma oli onnistunut. Jatkossa tapahtumia tullaan
järjestämään lisää ja isäntä vaihtuu, kun Urban Mill ottaa vetovastuun. Seuraaviin tapahtumiin on
tarkoitus kutsua kehitys- ja kehittämisjohtajia.
Myös Espoo Marketingilla on isoja tapahtumia pitkin vuotta esim. Knight of Slush sekä vierailuja
kuten Otaniemi-kierrokset ulkomaalaisille. Elokuussa julkaistaan uusi Tripsteri
mobiiliaplikaatio vierailukohteista, mikä mahdollistaa myös omatoimisen tutustumisen
mielenkiintoisiin kohteisiin. Projektipäällikkö Heli Hidén esittely ohjausryhmälle applikaatiota
huhtikuun kokouksessa.
Kaupungin tarjoamat ja yhteistyössä Kurt Linderoosin kanssa järjestettävät Bisnestreffit siirtyvät
elokuusta alkaen Otaniemen A Gridiin, mikä mahdollistaa myös tapahtuman kehittämisen. A
Gridissä tulee toimimaan useita yrityspalveluja tarjoavia toimijoita, joiden kautta tapahtumiin on
mahdollista saada sekä viestinnällistä tukea että laajempaa kävijävirtaa. Bisnestreffit on kaikille
avoin tilaisuus, kun Keilaniemen tapahtumissa kutsut ovat kohdennettu avainhenkilöille.
Kumppanit ovat olleet tyytyväisiä Bisnestreffien toteutukseen.
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7. Muut asiat
Espoon kaupunki ei ole aktiivisesti käyttänyt elinkeinorahastoa innovatiivisten kokeilujen
hyödyntämisessä, vaan rahoitus on kaivettu tapauskohtaisesti eri tahoilta esimerkiksi palvelu- tai
kaupunkikehitysyksiköistä ja poikkihallinnollisilta ohjelmilta. Selvitetään prosessia
elinkeinorahaston aktiivisempaan käyttöönottoon.

8. Seuraavat kokoukset
Syksyn kokoukset:
•

20.8.2018, klo 14.30-16.30, teemana monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja elinvoimaa,
lyhyt katsaus projekteihin ja toimenpiteisiin.
> klo 12.00-14.00 Asemakujalla.

•

24.9.2018, klo 14.00-16.00, teemana yrittäjämyönteisyys

•

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

Tampereen ja Oulun kaupunkien vierailu Espooseen pyritään järjestämään jonkun syksyn
kokouksen yhteyteen.
> Selvitetään mahdollisuutta järjestää syyskuun kokouksen yhteyteen Tampereen kaupungin
vierailu Espooseen.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52.

Allekirjoitukset

Pia Kauma
puheenjohtaja

Sari Mäkisalo
kokouksen sihteeri
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