PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 26.2.2018 klo 14.00–16.00

Paikka

Paahtimo, Komentajankatu 5, Leppävaara

Kutsutut jäsenet

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila (Saapui Klo 14.10)
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

Merja Nordling (Ohjaamo)
Tero Luukkonen (Ohjaamo)
Noora Lindberg (rekrytointi- ja kesätyöprosessi)
Paula Åkerlund (rekrytointi- ja kesätyöprosessi)
Heidi Nihtilä
Jari Engström
Jonas Papathemelis (varajäsen, nuva)
Johanna Karppinen (elokuvarahastoselvitys)
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1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

3

Uudet nuorisovaltuuston edustajat

Nuorisovaltuusto on valinnut uudet edustajat poikkihallinnollisiin kehitysohjelmiin. Innostava
elinvoimainen Espoo -ohjelmassa edustajina ovat Aura Friman ja varajäsenenä Jonas
Papathemelis.

Ohjausryhmän käsittely
Nuorisovaltuuston edustajat esittäytyivät ja heidät toivotettiin tervetulleiksi ohjausryhmään.

Esityslistan kohta 7 käsiteltiin poikkeuksellisesti kohdan 3 jälkeen.

7

Elokuvarahastoselvitys (Johanna Karppinen)

Nyland Film Fund valmistelee metropolialueen audiovisuaalisen alan ohjelman konseptoinnista
tehtävää selvitystä. Johanna Karppinen esitteli Nylynd Film Fund toimintaa sekä taustoja
konseptoinnille.
Nylynd Film Fund tarjoaa Helsingin ja Espoon kaupungeille uuden audiovisuaalisen alan
ohjelman ja rahastoyhteistyön suunnittelu- ja mallinnusyhteistyötä. He ehdottavat, että Nyland
Film Fund -rahaston rinnalle rakennetaan Metropolialueen yhteinen audiovisuaalisen alan
ohjelma, jota kutsutaan hakemuksessa työnimellä Helsinki-Espoo Film Hub (HEFH). Nyland Film
Fund hallinnoisi HEFH:tä.
Kustannukset kokonaisuudessaan ovat 40.000€+alv, josta Espoon kaupungin osuus olisi
10.000€ + alv ja Helsingin kaupungin osuus on 30.000€ + alv. Tarjous sisältää:
- Nyland Film Fundin avainhenkilöiden työpanoksen työpajoissa
- Loppuraportin liitteineen
- Alan toimijoiden osallistumisen koordinoinnin työpajoihin.
Tarjous pöytäkirjan liitteenä.
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Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä totesi, että yhtenäisen ja proaktiivisen toimintamallin avulla alueelle on mahdollista
houkutella elokuvatuotantoja. Vaikutukset koko alueen ja kaupungin imagoon ovat myönteisiä
muun muassa uusien työpaikkojen syntymisen myötä. Vaikka rahastoa ei syntyisikään,
ohjausryhmä koki hankkeen hyväksi erityisesti Helsingin kaupungin kanssa syntyvän
yhteistyömallin vuoksi. Hanke nähdään lisäksi kehitysohjelman mukaiseksi toiminnaksi.
Päätöksenteon tueksi ohjausryhmä tarvitsee kuitenkin vielä lisätietoja ja tarkennuksia seuraavista
asioista:
-

Vertailevien toimijoiden kartoitus; Turku ja Tampere - Onko heillä esim. sama kustannus
ja malli?
Tarkempi suunnitelma rahan (10.000€ + alv) käytöstä
Prosessisuunnitelma, sisältäen etenemisen detaljit
Syvällinen tieto säätiön toiminnasta
Jatkorahoitus, suunnitelma tästä.

Yllä mainittuihin asioihin pyydetään tarkennusta Johanna Karppiselta, jonka jälkeen ohjausryhmä
voi päättää asiasta tarpeen mukaan myös sähköpostitse.
Kokous jatkui esityslistan mukaisesti:

4

Rekrytointi- ja kesätyöprosessi kaupungilla (Noora Lindberg ja Paula Åkerlund)

Espoon rekrytointipalveluiden Noora Lingberg esitteli nykyisen nuorten työllistämiseen tähtäävän
kesätyöprosessin ja lyhytaikaisen työllistämisen pilottiaihion. Liite.
Pilottiaihio WorkPilots yhdistää työn ja työntekijän ketterästi, ja se mahdollistaa rekrytoinnin myös
hyvin lyhyiden työkeikkojen hoitamiseen. Tyypillisesti työsuhteiden kesto on nykyisin vähintään
neljä kuukautta.
WorkPilots toimii puhelinsovelluksella, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa keikkaluontoisesta
työstä, johon tarvitsee sopivan tekijän. Malli mahdollistaa erityisesti nuorten työkokemuksen
kerryttämisen, sillä monimutkaista rekrytointiin liittyvää byrokratiaa ei tarvita.
WorkPilots pilottiaihion kustannukset Espoon kaupungille olisivat maksimissaan 4800 € (15
esimiestä krt 20h krt 16 eur/h), mikäli pilottia lähdetään kokeilemaan.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä keskusteli pilottiaihiosta ja näki sen kaiken kaikkiaan hyvänä. Malli aktivoisi
erityisesti vielä työurallaan kokemattomia nuoria, ja sen avulla rekrytoinnin kynnys madaltuu,
eivätkä pienetkään työt jää tekemättä.
Ohjausryhmä päätti, että pilottimallia WorkPilots voidaan kokeilla, mikäli sopiva toteuttajataho ja
projektipäällikkö kaupungin organisaatiosta löydetään.

5

Ohjaamo-toiminnan esittely (Tero Luukkonen)

Ohjaamotalo on monialainen palvelukokonaisuus, joka tukee alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia
kohti työllistymistä, koulutusta ja hyvinvointia. Ohjaamotalon idea on, että nuori saa apua yhdestä
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paikasta, vaikka asioita tai ongelmia olisi useampi. Ohjaamotalo kokoaa yli 80 asiantuntijaa
saman palvelukokonaisuuden alle.
Ohjaamotalossa toimii Espoon kaupungilta etsivä nuorisotyö, nuorisotila Kirjava,
aikuissosiaalityö, Tajua mut -toimintamalli, Uudenmaan TE-toimisto, Omnian nuorten työpajat,
Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Espoo, Loisto-setlementin Espoon Tyttöjen Talo sekä
Monik ry:n Urax-hanke.
Tero Luukkonen esitteli Ohjaamotalon toimintaa. Ohjaamotalo
Ohjausryhmän käsittely
Ohjaamotalon toiminta herätti keskustelua ja runsaasti myönteisiä kommentteja, ja sen toiminta
nähdään tärkeänä. Reilun kahden vuoden mittaisen hankkeen aikana n. 1200 nuorta on kulkenut
ohjelman läpi. Toimintaa mitataan seuraamalla, kuinka moni Ohjelmatalon kautta työllistyneistä
nuorista on pysynyt työssä vielä kolmen kuukauden jälkeen tai kuinka moni nuorista on saanut
koulutuspaikan. Ohjelmatalon budjetti on hyvin pieni, toimintaa on rahoittanut Uudenmaan TEtoimisto ja yhteistyösopimukset.
Ohjelman varsinainen hankeaika on täynnä, ja ohjausryhmä oli aiemmin esittänyt toiveen kuulla
toiminnasta tarkemmin. Ohjaamon toiminta merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmä toivoo, että
Ohjaamon vetäjät pohtivat, millä tavalla ohjelma voisi toimia Ohjaamon kehittämisen tukena.

6

Ohjelmabudjetti (Harri Paananen)

Poikkihallinnollisille kehitysohjelmille on varattu 200 000 €/vuosi. Ohjelmapäällikkö kävi läpi,
miten budjetti jakautuu Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelman osalta vuonna 2018.
Tekemiselle on varattu 175 000 € ja kokouskuluihin 25 000 €. Tämän hetken suunnitelman
mukaan varaus on 170 000 €, mutta budjettisuunnitelmaa tarkennetaan vielä, ja arvioitu summa
vuoden 2018 budjetissa toimenpiteisiin ja projekteihin ennalta sidotuista varoista laskenee n. 140150 000 euroon.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä keskusteli budjetin jakauman esittelyn ohessa mahdollisesta tutustumiskäynnistä
Oulun ja Tampereen elinkeinotoimintaan. Matkaan on varattu pieni budjetti. Todettiin, että olisi
hyvä saada kaikki saman pöydän ääreen ja kutsutaan ensin Oulun ja Tampereen edustajat
vierailulle Espooseen. Vierailua suunnitellaan ja aiheeseen palataan.
Ohjausryhmä merkitsi budjetin tiedoksi (liite).

7

Muut asiat
Ei muita asioita.
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Seuraavat kokoukset
•

19.3.2018 klo 14–16 tila vahvistetaan, teemana kv-osaajien sitouttaminen

•

23.4.2018 klo 14–16 Visio, Asemakuja 2 C, 5. krs, teemana yrittäjämyönteisyys _
Innopoliin tila varaus.

•

21.5.2018 klo 14–16 tila vahvistetaan – Keran visiitti. Pekka Vikkula Matkaoppaana. Nokia
tarjoaa kokoustilat.

•

11.6.2018 klo 14–16 tila vahvistetaan

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Allekirjoitukset
Pia Kauma
puheenjohtaja

Sari Mäkisalo
kokouksen sihteeri
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