PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 19.3.2018 klo 13.00–15.00

Paikka

Valtuustotalo, Espoonkatu 5, 1 krs, Sosiaalidemokraattien
ryhmähuone

Kutsutut jäsenet

Pia Kauma (pj) (Saapui klo 13.18)
Johanna Karimäki (vara-pj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila (Saapui klo 13.18)
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Aulis Pitkälä
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen

Nuorisovaltuutettu

Aura Friman

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Sari Mäkisalo

Muut kutsutut

Teemu Haapalehto (Töissä Suomessa -hanke)
Annika Forsten (Koulujen kansainvälistyminen)
Katja Lindroos (Lähiöfest)
Kai Fogelholm (Lähiöfest)
Milla Ovaska (Talent Boost)
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1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

3

Töissä Suomessa -hanke (Teemu Haapalehto)

Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto esitteli ohjausryhmälle Töissä Suomessa –
hanketta (liite), joka keskittyy metropolialueen työperäiseen maahanmuuttoon, kansainvälisen
osaamisen valjastamiseen yritysten käyttöön ja maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyn
edistämiseen.
Helsingin kaupungin johtamassa hankkeessa kumppaneina toimivat Espoon kaupunki, Vantaan
kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK,
Moniheli ry ja TE-hallinto.
Hanke kokoaa yhteen muun muassa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistävät
viranomaiset, työnantajat, ammattiverkostot ja palveluntuottajat. Tähtäimenä on rakentaa
kaupunkien, työ- ja elinkeinohallinnon, elinkeinoelämän, maahanmuuttajajärjestöjen sekä
ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöllä uudenlainen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin
kumppanuusmalli. Samanaikaisesti edistetään yhteistä näkemystä siitä, miten maahanmuutto ja
maahanmuuttajat nivoutuvat osaksi työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa pääkaupunkiseudulla.
Yhtenä hankkeen päätavoitteista on perustaa International House Helsinki (IHH). Avautuessaan
IHH kokoaa maahanmuuttopalvelut ja palveluntarjoajat saman katon alle, helpottaen ja
nopeuttaen maahanmuuttajien, viranomaisten ja työnantajien asiointia sekä yhteistyötä.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä piti hanketta hyvänä, ja se tukee osaltaan myös Uudenmaan kasvupalveluiden
kehittämistyötä. Suomessa toimii monia maakohtaisia yhdistyksiä. Töissä Suomessa hankkeessa eri toimijat on saatu hyvin nivottua yhteen. Yhden luukun palvelukäytäntöä on
kaivattu, johon International House Helsinki (IHH) vastaisi.
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi ja sovittiin, että muuntokoulutus on yksi tulevien
kokousten aiheista.
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Kansainvälisyyden perustaa rakennetaan päiväkodeissa ja kouluissa (Annika
Forsten)

Kansainvälisen osaamisen perusta luodaan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.
Erityissuunnittelija Annika Forsten esitteli koulujen kansainvälisyyden toimintamuotoja ja
espoolaisten koulujen kansainvälisyystyötä sekä englanninkielisten varhaiskasvatus- ja
opetuspalvelujen nykytilannetta ja kehittämissuunnitelmia. (Esitys liitteenä.)
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Ohjausryhmän käsittely
Espoolaisten lukioiden vuosittainen vaihto-opiskelijamäärä, 30 opiskelijaa, kiinnitti ohjausryhmän
huomion ja todettiin, että lukioiden kansainvälistyminen vaatiikin vielä kehittämistä.
Englanninkielinen perusopetus pyörii tällä hetkellä vajaalla oppilasmäärällä, sillä pääsykokeiden
vaatimustaso on liian vaativa.
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi.
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Lähiöfest ja kehitysohjelmien osallistuminen tapahtumaan (Katja Lindroos, Kai
Fogelholm)

Kaupunkien ja lähiöiden muutokseen erikoistunut Urban Practice Oy / Katja Lindroos ja Espoon
kaupungin projektipäällikkö Kai Fogelholm esittelivät Lähiöfest -konseptia. Vantaalla (2015) ja
Helsingissä (2017) toteutetun tapahtuma-kokonaisuuden huipentava festivaaliviikko on vuonna
2019 mahdollista toteuttaa Espoossa. Isäntäkaupunki Espoon lisäksi konseptiin kuuluu kaksi
”tapahtumakaupunkia”. Lähiöfest on viestinnällinen kampanja ja puheenvuoro kaupungin
muutoksesta ja paikallisuuden puolesta. Festivaali on tehty alustaksi, jonka avulla kaupunkilaiset
voivat tulla vahvemmin osaksi keskustelua koko kaupungin muutoksesta oman paikallisen
naapurustonsa kautta. Lähiöfest on katalysaattori kokeiluille.
Lähiöfest rakentuu PPP-yhteistyöhön eri alojen johtavien yritysten, toimijoiden ja tutkimustahojen
kanssa. Kaupunki on ennen kaikkea tapahtuma-kokonaisuuden mahdollistaja ja tukija, sisällön
tuottamisen jakautuessa kaikille toimijoille. Konseptia kehitetään vaiheittain kaupunkifestivaalista
kaupunkilaistoiminnan katalysaattoriksi vuosina 2018-2020.
Lähiöfestin nähdään tuovan konkreettista sisältöä poikkihallinnollisiin kehittämisohjelmiin ja
Espoo-tarinaan, sekä tukevan osallistuvaa budjetointia, lähitekemistä ja asukasdemokratiaa
koskevaa kehitystyötä Espoossa. Lähiöfest rakentaa yhteistyömallin eri toimijoiden välille ja
osallistaa asukkaita ja paikallisia yhteisöjä. Tämä sektoreiden ylittävä yhteistyö ja eri tahojen
mukaan saaminen on projektin ydin ja myös potentiaalisesti suurin hyöty kaupungille.
Lähiöfestissä on tarkoitus tuoda esille sekä vanhojen kaupunginosien kehittämistä, että tulevien
asuinalueiden ja kaupunkisuunnittelun uusia tuulia, esim. kiertotaloutta, uusia energia- ja
liikkumisratkaisuja, täydennysrakentamista ja tietomallintamista. Vanhojen kaupunginosien osalta
nostetaan – alueellinen tasapuolisuus huomioiden - etualalle peruskorjausten ja lisärakentamisen
osalta ajankohtaisia 60-70 -luvun kaupunginosia. Luovilla kampanja- ja rahoitusmalleilla
kytketään eri osapuolet asukkaista yrityksiin mukaan lähiöiden mainetyöhön ja konkreettiseen
kehittämiseen.
Kaupungilla on Lähiöfestissä kolme roolia. Se on toimija – ts. se tuo mukaan omaa
asiantuntemustaan ja tekemistään, mitkä näkyvät suoraan festivaalin teemoissa ja
konkreettisessa ohjelmassa. Se on mahdollistaja, joka auttaa tai alentaa kynnystä muiden
toimijoiden tekemisille. Tämä voi tarkoittaa käytännössä yhteyksien avaamista, tilojen tarjoamista,
viranomaiskäytännöissä auttamista tai vaikkapa kansainvälisten seminaaripuhujien kohdalla
vieraanvaraisuutta. Se on tukija, joka tukee taloudellisesti tapahtumaa ja kampanjaa. Se voi
auttaa logistisesti kaupunkinäkyvyyden toteuttamisessa ja omien resurssiensa puitteissa
viestinnässä. Ensin ja viimeksi mainitut ovat myös muiden yhteistyökumppaneiden rooleja
Lähiöfestissä.
Lähiöfestin yhteistyösopimusehdotus liitteenä.
Taustatietoa aiheesta.
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Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä piti Lähiöfest-konseptia kiinnostavana. Kustannusarvio kokonaisuudelle on n.
20 000 euroa ja ehdoton kattoraja 30 000 euroa. Kustannukset jakaantuvat kaikkien toteutukseen
osallistuvien ohjelmien kesken ja koskevat lähinnä viestinnällisiä kuluja. Mikäli mukana ovat
kaikki neljä poikkihallinnollista ohjelmaa, kustannukset Innostava elinvoimainen Espoo ohjelmalle ovat n. 5000 euroa.
Todettiin konseptin toteuttavan Tapahtumakaupunki-hyötytavoitetta ja ohjausryhmä päätti
Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelman osallistuvan Lähiöfestiin.
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Talent Boost (Milla Ovaska)

Talent Boost on työ-ja elinkeinoministeriön koordinoima valtioneuvoston hanke, jonka
tarkoituksena on kehittää Suomen houkuttavuutta kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa sekä
parantaa kv-osaajien ja työmarkkinoiden kohtaamista. Espoo on suurimpien kaupunkien joukossa
mukana hankkeessa. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön kansainvälisten asioiden päällikkö
Milla Ovaska esitteli ohjausryhmälle Talent Boost-hankkeen tavoitteet ja alustavat toimenpiteet.
(Liite)
Ohjausryhmän käsittely
Espoon kaupungin agendalla Talent Boost -hankkeessa ovat erityisesti toimivat palvelut ja
viestintäkanavat kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja pitämiseksi kaupungissa, ts.
Espoon näkyminen houkuttelevana kaupunkina kansainvälisille osaajille ja investoijille. Lisäksi
seudulliseen yhteistyöhön osallistuminen on tärkeää. Tätä työtä Innostava elinvoimainen Espoo ohjelma tukee ja mahdollistaa myös jatkossa.
7

Muut asiat n. klo 14.25
a) Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön laajennettu johtoryhmä vierailee tiistaina 8.5.2018
Tampereella tutustuen Tampereen kaupungin elinkeinoasioihin. Vierailun ohjelmassa on
alustavasti aiheina mm. Työllisyys, Tampere tapahtumakaupunkina, Talent Boost / Talent
Hub sekä Muut ajankohtaiset asiat.
Innostava elinvoimainen Espoo -ohjausryhmälle lähetetään myös kalenterikutsu päivään.
Tampereen vastavierailu Espooseen järjestetään syksyllä.
b) Edellisessä kokouksessa aiheena ollut Nylynd Film Fundin tarjoama metropolialueen
audiovisuaalisen alan ohjelman konseptoinnista tehtävä selvitystä ja elokuvarahaston
perustaminen on edennyt. Perustettavaan rahastoon ei pyydetä kaupungeilta rahaa, vaan
sen on tarkoitus toimia yksityisellä rahoituksella. Kaupungit ovat kuitenkin toiminnassa
mukana ja pääsevät vaikuttamaan toteutettaviin elokuva-tuotantoihin. Tällä hetkellä
suomalaisia tuotantoja tehdään muun muassa Virossa. Ohjelman esiselvitysvaiheeseen
osallistutaan Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön rahoituksella ja selvityksen valmistuttua
se esitellään ohjausryhmälle.
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Seuraavat kokoukset
•

23.4.2018 klo 14–16 Visio, Asemakuja 2 C, 5. krs, teemana yrittäjämyönteisyys

•

21.5.2018 klo 14–16, Kera/Nokian kampus, teemana Keraan tutustuminen, oppaana
Pekka Vikkula

•

11.6.2018 klo 14–16, Visio, Asemakuja 2 C, 5. krs, teemana kohtaanto-ongelmat

Ehdotus syksyn kokousajankohdista (Ehdotetut ajankohdat eivät ole päällekkäin
Kaupunginhallituksen kokousten kanssa):
•

20.8.2018 Klo 14.00-16.00, teemana Monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja elinvoimaa,
lyhyt katsaus projekteihin ja toimenpiteisiin.

•

10.9.2018 tai 24.9.2018 Klo 14.00-16.00, teemana yrittäjämyönteisyys

•

8.10.2018 tai 29.10.2018 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

Ohjausryhmän käsittely
Syksyn ensimmäisen kokouksen 20.8. ajankohdan aloitusaikaa ehdotettiin siirrettäväksi puolella
tunnilla eteenpäin > klo 14.30 -16.30.
Ohjausryhmä päättää muista syksyn kokousajoista seuraavassa kokouksessa.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56.
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Allekirjoitukset

Pia Kauma
puheenjohtaja

Sari Mäkisalo
kokouksen sihteeri
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