PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 18.3.2019 klo 14.00–16.00

Paikka

Marketing kokoushuone 1, Otakaari 5

Paikalla

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen
Tuula Antola (saapui 14.37)
Susanna Tommila
Harri Rinta-aho
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen

Nuorisovaltuutettu

Toivo Hursti

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

Muut kutsutut

Jari Engström
Riikka-Maria Yli-Suomu

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.14.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3

Uusi pysyvä asiantuntija ohjausryhmään (Harri Paananen)

Ohjelmapäällikkö ehdottaa ohjausryhmän uudeksi pysyväksi asiantuntijajäseneksi Omnian
liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomua. Riikka-Maria toisi ohjelmatyöskentelyyn
osaamistaan erityisesti kohtaanto-ongelmaan vastaamiseen liittyvissä teemoissa.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmässä ei aiemmin ole ollut pysyvää osaamista erityisesti työmarkkinoiden kohtaantoongelmaan liittyvissä asioissa. Ohjelman osalta on tehty jo aiemmin onnistunutta yhteistyötä
Omnian kanssa. Ohjausryhmä hyväksyi Riikka-Maria Yli-Suomun uudeksi pysyväksi
asiantuntijajäseneksi.

4

Rekrytointitapahtumien esittely (Jari Engström)

Jari Engström työllisyyspalveluista esitteli työllisyyspalveluiden järjestämiä rekrytointitapahtumia.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi esittelyn tiedoksi.
-

Duunifestarit järjestetään Isossa Omenassa 10.4.2019 ja se on työllisyyspalveluiden
järjestämä suurin tapahtuma. Paikalle odotetaan 100 esittelijää ja yli 3000 asiakasta. TEtoimisto on tapahtumassa yhteistyökumppanina, heidän kauttaan lähtee kutsut.

-

TE-toimiston rekrytointitapahtumat neljä kertaa vuodessa. Yhteinen pöytä Espoon
kaupungin rekrytoinnin kanssa. Mukana 15–20 yritystä.

-

Maaliskuun alkupuolella auenneen työllisyyden palvelutorin rekrytointitapahtumat Isossa
Omenassa torstaisin.

-

Suorarekryt Sellon kirjastossa kerran kuussa. Aamupäivällä 1–2 yritystä, iltapäivällä
toinen kattaus. Tarjolla paikkoja, joihin tarvitaan tekijöitä heti. Kaupan, logistiikan ja
rakennusalan työnantajia.

-

+50-rekryt. Kokeiltu kerran Isossa Omenassa, seitsemän yritystä mukana. Mietinnässä,
järjestetäänkö uudestaan.

Tarpeen mukaan kehitellään muitakin tapahtumia.
Paikalle saapuvien asiakkaiden määrä toimii yhtenä mittarina tapahtumien onnistumiselle.
Työllistymistä mitataan myös, mutta se on vaikeampaa, erityisesti jos työllistyminen tapahtuu
useamman kuukauden jälkeen.
Yrityksiltä on tullut palautetta, että nämä ovat rekrytointikanavina nopeita, sillä työllistyminen
tapahtuu saman tien. Mukaan halutaan nimenomaan yrityksiä, joilla on sillä hetkellä
työllistämisen tarve.
Tapahtumat, joihin kutsuttavat tulevat TE-toimiston kautta, ovat espoolaisia työttömiä
työnhakijoita. Duunifestareille ja TE-toimiston rekrytapahtumiin tulee kuitenkin myös sellaisia,
jotka ovat parhaillaan työelämässä. Pitkäaikaistyöttömien tavoittamiseen panostetaan.
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Keskusteltiin vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisestä. Vantaalla ja Helsingissä on sen
osalta merkittävästi parempi tilanne kuin Espoossa. Vantaan elinkeinopuolen kanssa voisi
selvittää heidän prosessejaan, ja Innostava elinvoimainen Espoo ja Hyvinvoiva Espoo voisivat
tehdä asiassa yhteistyötä. Väylä ry:n Iiris Mikkilä on hyvä kontakti.

5

6

Muut asiat
-

XEdu-kiihdyttämön kanssa ollaan keskusteltu oppimisteknologian kaupallistamisesta ja
siitä, miten kaupunki voisi olla mahdollistamassa toimintaa. Aalto-yliopisto on yhteistyössä
mukana. Kaupunki ei pysyvästi tue kaupallista toimintaa, mutta alkusysäyksen voi antaa.
Pyydetään kiihdyttämöltä ehdotus yhteistyöstä seuraavaan kokoukseen.

-

Business Espoo -kuulumisia: Yhteistyö etenee hyvin. Huhtikuun alusta alkaen uusia
henkilöresursseja.

Seuraavat kokoukset

29.4. valtuustotalo, SDP:n ryhmähuone
20.5. Omnia
17.6.
Ohjelman puheenjohtaja vaihtuu. Uutena puheenjohtajana aloittaa Jaana Jalonen, joka hoitaa
kesäkuun kokouksen yhdessä Pian kanssa.
Kokousaiheita ja -ehdotuksia:

7

-

Toni Nordström esittelee yhteisöveromallia 29.4.

-

17.6. mihin suuntaan Suomi on matkalla vaalien jälkeen ja miten se vaikuttaa Espooseen.

-

Business Espoon esittely syksylle.

-

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen esittely 20.5. Annukka Jamisto yhteyshenkilö.
Riikka-Maria hoitaa tilan.

-

Talent Boost syksylle. Jätetty hakemus korkeakoulujen kanssa hankkeesta: työelämään
pääsyn vauhdittaminen, osaajien houkuttelu.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Allekirjoitukset
Pia Kauma
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
kokouksen sihteeri
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