PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 20.11.2017 klo 14.00–16.00

Paikka

Ison Omenan palvelutori, kokoushuone Myrsky

Paikalla

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (varapj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila (saapui 14.37)
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Aulis Pitkälä
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen
Mika Helenius (saapui 14.10)

Nuorisovaltuutettu

Akseli Kilpeläinen

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

Muut kutsutut

Laura Marjamo

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.06.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3

Visit Espoon esittely (Laura Marjamo)

Visit Espoon keskeinen tehtävä on edistää ja kehittää matkailua sekä kokous- ja
kongressitoimintaa Espoossa. Visit Espoo on osa Espoon kaupungin markkinointiyhtiötä, Espoo
Marketing Oy:tä. Matkailujohtaja Laura Marjamo kertoi Visit Espoon toiminnasta ja ohjasryhmän
jäsenillä oli mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä toiminnan sisällöstä ja strategiasta (esitys
liitteenä).
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi Visit Espoon esittelyn tiedoksi. Todettiin, että suurimmat esteet
konferenssi- ja kokousvierailijoiden saamiseksi Espooseen ovat majoituskapasiteetin vähäisyys
sekä keskisuuren muuntojoustavan tapahtumakeskuksen puute. Todettiin, että ohjelmakauden
aikana on syytä selvittää kaupungin yhteistä tahtotilaa vajaakäyttöisten tilojen pop-up hyödyntämiselle.

4

Ohjelmasuunnitelma ja toimenpiteet (Harri Paananen)

Ohjelmasuunnitelma kuvaa ohjelman kokonaisuuden ja esittää suunnitelmat ohjelman
toteutuksesta ja hallinnasta. Ohjelmasuunnitelma luo perustan kehitysohjelman toimeenpanolle,
ohjaukselle ja seurannalle. Luonnos suunnitelmasta laaditaan kehitysohjelman valmisteluvaiheen
aikana ja se täydennetään lopulliseksi suunnitteluvaiheen aikana. Ohjelmasuunnitelma
dokumentoi valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa käydyn keskustelun ja tehdyt linjaukset.
Ohjelmasuunnitelman keskeisiä asioita ovat kehitysohjelman sisältö ja rajaukset, aikataulu ja
kustannukset sekä ohjelman hallinta- ja ohjauskäytännöt. Ohjelmapäällikkö esitteli luonnoksen
vuoden 2018 toimenpiteiksi.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä kommentoi kohta kohdalta luonnosta vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi.
Hyötytavoite 1: Monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan elinvoimaa
-

Palveluiden kehittämisyksikkö on työstänyt hyvää sisältöä alustatalouden määritelmästä
kaupunkinäkökulmasta, tarkistetaan mikä tästä olisi hyödynnettävissä IEE:n
toimenpiteissä.

-

Keilaniemi-visio -työskentelyn ohjaus elinkeinonäkökulmasta: Myös Otaniemen ja
Tapiolan toimijoiden kutsuminen saman pöydän ääreen Keilaniemen toimijoiden kanssa.
Ohjelma voi toimia työpajan/seminaarin koollekutsujana.

Hyötytavoite 2: Espoo on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava
tapahtumakaupunki / teema tammikuu
-

Tapahtumien Espoo -projektin käynnistäminen ja projektipäällikön rekrytointi: Kulttuurin
tulosyksikkö koostaa nykytila-analyysin ohryn tammikuun kokoukseen, jonka jälkeen
tarkastellaan toimintasuunnitelmaa, resursointia ja tarpeita projektin osalta.

-

Pop-up -luonteisten tapahtumien ja palveluiden mahdollistaminen: Tavoitteena luoda
selkeä ja helposti kommunikoitava malli, jotta kaupunkilaisten ja yritysten olisi
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”mahdollisimman helppoa tehdä hauskaa”. Tarvitaan yhden luukun periaate. Selvitettävä
myös, miten saadaan yritysten ja kaupungin tyhjät tilat tapahtumien käyttöön. Päätettiin,
että selvitetään mahdollisuutta teettää Laurean opiskelijoilla tyhjien tilojen
hyödyntämisestä palvelumuotoilu-case.
-

Espoo Innovation Gardenin ja metron kasvukäytävän kansainvälisen tunnettuuden
lisääminen: Tarvitaan brändityötä, toistaiseksi jäsentymätön idea.

-

Päätettiin, että tapahtumat otetaan tammikuun ohjausryhmän kokouksen teemaksi.

Hyötytavoite 3: Vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan / teema helmikuu
-

Ohjaamo-toiminnan kehittäminen: Elinkeinopäällikkö ja maahanmuuttoasioiden päällikkö
tekevät alustavaa selvitystä Ohjaamon johdon kanssa, ja Ohjaamosta pyydetään esittely
helmikuun ohjausryhmän kokoukseen.

-

Koodausyliopisto maahanmuuttajille (projekti): Piloteista hyvät kokemukset, nyt
pilottirahoitus loppu. Elinkeinopäällikkö selvittää jatkomahdollisuuksia yhdessä
maahanmuuttoasioiden päällikön kanssa.

-

Kaupungin ja yritysten kesätyöpaikkojen yhteishaku: Selvitetään vastuutusta Espoo
rekryn kanssa.

-

Päätettiin, että työllisyyspalveluiden esittely ja kohtaanto-ongelma otetaan helmikuun
ohjausryhmän kokouksen teemaksi.

Hyötyötavoite 4: Vahvistetaan yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä

5

-

Yritysten kasvufoorumi: Puhuteltava kasvavia ja työllistyviä yrityksiä segmenteittäin,
esimerkiksi vientiyritykset, työnantajayrittäjät, pienet, mutta voimakkaasti kasvavat
mikroyrittäjät. Segmentointi edellyttää dataan nojaavaa selvitystyötä. Otetaan
vientiyritykset seuraavan Espoon elinkeinofoorumin teemaksi.

-

Kaupungin päivä yrittäjänä -koulutus: Suunnitellaan moduuli henkilöstökoulutuksiin
yhdessä HR:n kanssa.

Kaupunkimarkkinoinnin perusteet (Tuula Antola)

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 30.10. kokouksessaan Espoo-tarinan toteuttamista
tukevat kaupunkimarkkinoinnin perusteet.
Ajanpuutteen vuoksi päätettiin lykätä kohdan viisi käsittely joulukuun kokoukseen.

6

Muut asiat

7

Seuraavat kokoukset
•

11.12. klo 14–16
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8

Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01.
Allekirjoitukset
Johanna Karimäki
puheenjohtaja

Harri Paananen
kokouksen sihteeri
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