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Maarit Viik-Kajander

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

Muut kutsutut

Marika Torniainen
Katja Koskela

Asiat
1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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KulttuuriEspoo 2030 -työpaja (Susanna Tommila, Katja
Koskela + Demos Helsinki)
Kulttuurin tulosyksikön tilaama EspooCult-tutkimus selvitti yli kahden vuoden ajan,
millainen kulttuurikaupunki Espoo on. EspooCultin tietovihko ja loppuraportti ovat
ladattavissa verkkosivulta www.espoo.fi/espoocult. Tutkimuksessa suositellaan mm.
poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämistä niin suunnittelun, rakenteiden kuin
toimenpiteidenkin tasolla.
KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma linjaa Espoo-tarinan tavoitteita kulttuurin näkökulmasta.
Kulttuuristrategian valmistelu käynnistyi vuonna 2015 yhdessä Demos Helsingin
kanssa, ja valtuusto hyväksyi sen marraskuussa 2015. Maailma ja toimintaympäristö
on muuttunut sittemmin valtavasti. Nyt tarkastellaan, ohjaako ohjelma kaupunkia ja
toimialoja oikeaan suuntaan. Päivitetty suunnitelma esitellään ensi keväänä
valtuustolle.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä osallistui Demos Helsingin vetämään työpajaan.
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Ohjelmakauden toimenpiteiden analysointi (Maarit ViikKajander)
Lokakuun kokouksessa pureuduttiin vuoden 2019 aikana käynnistettyihin
toimenpiteisiin ja pohdittiin niiden onnistumista tai epäonnistumista.

Ohjausryhmän käsittely
Hyötytavoite 1: Monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan
elinvoimaa
•

•

Järjestettiin vuoden aikana kolmas sidosryhmiä osallistava Keilaniemi Summit tapahtuma Keilaniemi-Otaniemi alueen toimijoiden yhteen saattamiseksi, ja
aloitettiin neljännen, maaliskuulle 2020 ajoittuvan tapahtuman suunnittelu. VTT:n
kanssa yhteistyössä toteutettu SynBio toi yhteen synteettisen biologian
ekosysteemin toimijoita.
Ohjausryhmän huomioita: Korkean profiilin tapahtuma, joka tehtiin tiiviissä
yhteistyössä kumppanien kanssa. Hyvä kumppaniyhteistyö on varmasti
jatkossakin toimiva konsepti. Kevään 2020 tapahtuma jouduttiin viime hetkellä
koronan takia perumaan, ja alkuperäinen ajatus oli järjestää se syksyllä, mikä
sekään ei kuitenkaan koronan vuoksi onnistunut. Pohdittiin, voisiko
tämäntyyppisissä toimia virtuaalinen tilaisuus. Hybriditapahtumat ovat varmasti
joka tapauksessa tulevaisuuden tapahtumien järjestämismuoto.
Seitsemän toimijan yrityspalvelutori Business Espoo käynnisti syksyllä 2018
toimintansa A Gridissä Otaniemessä. Vuonna 2019 Business Espoo avasi
yhteiset palvelukanavat (puhelinpalvelu, verkkopalvelu) ja valmistautui toiminnan
syvempään integrointiin vuonna 2020.
Ohjausryhmän huomioita: Toimenpide käsiteltiin tarkemmin syyskuun
kokouksessa. Business Espoo -verkosto on nuori toimija, mutta yhdessä on saatu
jo paljon aikaiseksi. Erityisesti verkoston toimijat ovat taipuneet hyvin virtuaalisiin
tapahtumiin ja sähköisiin palvelukanaviin.

Pöytäkirja

3 (5)

19.10.2020

Hyötytavoite 2: Espoo on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava
tapahtumakaupunki
•

•

•

Sisältömarkkinointiin panostettiin käynnistämällä Finnoon alueen
markkinointikampanjan suunnittelu ja viestikärkien kartoittaminen. Finnoo toimii
ensimmäisenä espoolaisena alueena, jota lähdetään sisältöjen avulla
tarinallistamaan ”eläväksi kokemukseksi”. Aluebrändityö on saatettu valmiiksi
vuoden 2019 keväällä, ja seuraavaksi siirrytään aktiivisen markkinoinnin
vaiheeseen.
Ohjausryhmän huomioita: Finnoolle kehitetty markkinointiviestinnän konsepti oli
varsin onnistunut, ja markkinointi on lähtenyt hyvin käyntiin. Finnoo on alueena
vahva painopiste teknisen ja ympäristötoimen omissa markkinointitoimissa.
Toteutettiin yhteistyössä muiden kehitysohjelmien kanssa Lähiöfest, joka on
tapahtuma, kampanja ja puheenvuoro paikallisuuden puolesta. Lähiöfesttapahtuma nostaa naapurustot esiin, koska keskustelu kaupunkien
tulevaisuudesta kuuluu kaikille. Lähiöfest järjestettiin Espoon eri
kaupunkikeskuksissa syksyllä 2019.
Ohjausryhmän huomioita: Odotukset eivät täyttyneet siihen nähden, mitä
lopulta saatiin. Selvitetään loppuraporttiin tieto siitä, miten tapahtuma
kokonaisuudessaan meni. Tapahtumakonsepti oli myös ilmeisen työllistävä
esimerkiksi Osallistuva Espoo -ohjelmalle.
Käynnistettiin Avoin Kera -hanke, jossa toteutetaan yhteisöllistä
kaupunkikulttuuria kehittävää ja rakentavaa kulttuuria, luovaa, urbaania,
kierrätystaloutta, kaupunkiviljelyä.
Ohjausryhmän huomioita: Toimenpide käsiteltiin tarkemmin jo syyskuun
kokouksessa.

Hyötytavoite 3: Vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan
•

•

•

Nuorten espoolaisten lyhytaikaiset keikkatyöt mahdollistava WorkPilotsapplikaatio päätettiin ottaa kaupunginlaajuiseen kokeilukäyttöön. Ohjelma
osarahoittaa kokeilua. Saatu palaute on ollut positiivista, ja kysyntä lisääntyi
vuoden mittaan. Vuoden 2019 marraskuun loppuun mennessä toteutui 378
työkeikkaa, joita ovat tehneet 168 eri nuorta.
Ohjausryhmän huomioita: Toimenpide käsiteltiin tarkemmin jo syyskuun
kokouksessa. Palveluntuottaja on vaihtunut tämän vuoden aikana. Korona-aikana
on ollut hieman haasteellista tarjota nuorille keikkatöitä.
Vuoden 2018 lopussa käynnistynyt Digipore-hanke pääsi kunnolla vauhtiin.
Hankkeessa opetettiin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, IT- alan
pitkäaikaistyöttömille ja vanhemmille pitkäaikaistyöttömille koodaamista ja
ohjelmistokehitystä yritysten tarpeiden mukaisesti. Samalla luotiin
markkinalähtöiseen koulutukseen perustuva toimintamalli. Marraskuussa 2019
noin puolet hankkeen piirissä olevista henkilöistä oli löytänyt työ- tai
työkokeilupaikan.
Ohjausryhmän huomioita: Digiporeen tavoitteena oli löytää yrityksille osaavia
ohjelmistokehittämisen ammattilaisia. Hanke on päättynyt, mutta tällä hetkellä
työllisyyspalveluissa toimii DigiPoint-hanke, joka pohjautuu Digiporeen oppeihin
(koulutuksen kautta osaavaa työvoimaa IT-alalle).
Käynnistettiin Aalto-yliopiston ja Espoon kaupungin tutkimusyhteistyö, jossa Aalto
ja Espoo rahoittavat Aalto-yliopiston muotoilun laitokselle 12 kuukaudeksi
vuodelle 2020 yhteisen väitöskirjatutkijan. Tutkija kartoittaa yritysten ja työttömien
työnhakijoiden tarpeita, osaamistarpeiden ja -tarjonnan
yhteensovittamismahdollisuuksia ja -haasteita. Kokeilu on tarkoitus laajentaa
myöhemmin muiden mahdollisesti käynnistettävien poikkihallinnollisten
kehitysohjelmien tekemisen tavaksi. Tutkimus liittyy korkeasti koulutettujen
osaamiskeskuksen ympärille kytkeytyvään laajempaan tutkimuskonsortioon.
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Ohjausryhmän huomioita: Tutkija Annukka Svanda on aloittanut työnsä.
Tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus oli kartoittaa yritysten ja työttömien
työnhakijoiden tarpeita, mutta se kytkeytyy nyt myös laajempaan
tutkimuskonsortioon, johon haetaan rahoitusta TEMiltä ja OKM:ltä siihen, mitä
espoolaiset ja koko pääkaupunkiseudun korkeasti koulutetut maahanmuuttajat
tarvitsevat työllistyäkseen omaa osaamistaan vastaaviin töihin. Mukana
tutkimushankkeessa ovat VTT, Kaupunkitutkimusinstituutti ja Aalto-yliopiston
Tuotantotalouden laitos. Tutkimuksen oppeja päästään hyödyntämään hyvin
nopeasti suunnitteilla olevan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien
osaamiskeskuksen toiminnassa ja työllisyyden kuntakokeilussa.
Hyötytavoite 4: Vahvistetaan yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä
•

•
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Vuoden 2019 keväällä toteutettiin ensimmäinen kaupungin henkilöstölle
kohdennettujen yrittäjyyskasvatuskoulutusten toteutus osa Johtamisen
erikoisammattitutkinnon opetussuunnitelmaa. Kokeilun perusteella
yrittäjyyskasvatus- ja yritysyhteistyösisällöt integroidaan pysyväksi osaksi JETkoulutuksia. Muita sovelluskohteita selvitetään.
Ohjausryhmän huomioita: Yrittäjyyskasvatusajattelun juurruttaminen
henkilöstön kehittämiseen voi olla ajan myötä hyvinkin vaikuttavaa, kun henkilöstö
osaa aiempaa paremmin asettua espoolaisen yrittäjän ja yrityksen toiveisiin.
Innostajana toimi Yrityskylä-konsepti. Yrittäjyyskasvatus on nyt osa kaupungin
perusbisnestä, miten kaupungin esimiehiä ja tulevia esimiehiä koulutetaan.
Loppukeväästä 2019 käynnistettiin Espoon kaupunkikeskuksien pien- ja
mikroyrittäjille soveltuvien tilojen kartoitustyö. Selvityksen tulokset ja
kehitysehdotukset esitellään Elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle vuoden 2020
alussa.
Ohjausryhmän huomioita: Tietoa toimitiloista on, mutta se on melko hajallaan ja
vaikeasti käsiteltävissä, eikä kokonaiskuvaa ole helppo saada. Ajantasainen tieto
pitäisi pystyä kokoamaan ja jäsentelemään. Co-working-tilat ovat Espoossa
vähentymässä, nykyään puoliavoimet tilat vaativat jäsenyyttä. On olemassa
paljon tiloja, jotka ovat tyhjillään, mutta joista tulee kaupungille jatkuvasti kuluja.
Samanaikaisesti esimerkiksi mikroyrittäjät ja taiteen harrastajat ovat vailla sopivia
tiloja. Tilaportaali olisi tänä päivänä helppo toteuttaa.
Asia oli EKYssä esillä toukokuussa 2020. Muutama vuosi sitten tila-asioita käytiin
teknisen toimen kanssa perusteellisesti läpi: on vaikuttanut muun muassa Keran
nykypäivän toimintaan. Tilaselvitysasia on ehdottomasti syytä kirjata
loppuraporttiin jatkopohdinnaksi. Asiaa pitäisi työstää yhdessä yrittäjien kanssa:
minkälaiset tilaratkaisut heitä parhaiten palvelevat. On punnittava tarkoin, että ei
toimita markkinahäirikkönä, mutta selkeillä toimintaraameilla ja
linjauksilla löydetään varmasti tapa toimia. Esimerkiksi Business Espoolle tulee
myös kysymyksiä, tarjoaako yrityksille tiloja. On kuitenkin tehty periaatepäätös,
ettei niitä tarjota, sillä ei haluta lähteä kilpailemaan niiden toimijoiden kanssa,
joiden ydinliiketoimintaa se on.

Muut asiat
Ei muita asioita.
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Seuraavat kokoukset
•
•

16.11. klo 14
7.12. klo 14
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Jaana Jalonen
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
sihteeri
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