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Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma, ohjausryhmä
Aika

maanantai 16.11.2020 klo 14.00–16.00

Paikka

Teams-kokous

Osallistujat

Jaana Jalonen (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj) (saapui klo 14.32)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen (saapui klo 14.28)
Tuula Antola
Susanna Tommila
Jenni Björksten
Harri Rinta-aho
Olli Isotalo
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen
Riikka-Maria Yli-Suomu

Nuorisovaltuutettu

Milla Suominen

Ohjelmapäällikkö

Maarit Viik-Kajander

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

Muut kutsutut

Mikko Järvinen
Minna Joensuu
Pauliina Aho
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Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3AMK-hankkeen tulosten esittely (Mikko Järvinen)
3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen korkeakoululiittouma.
IEE-ohjelma osarahoitti hankkeen yrittäjyyttä edistävää yhteistyötä. Mikko Järvinen
esitteli tähänastisia tuloksia Entrepreneurship society -hankkeesta.
Hanke on kolmevuotinen, ja ensimmäinen vuosi on nyt takana. Rahoittajina toimivat
Espoon lisäksi Helsinki, Vantaa, Laurea, Haaga-Helia ja Metropolia.
Entrepreneurship society -toiminta perustuu perinteisesti kasvokkaisille kohtaamisille
ja tapahtumille. Koronan takia iso osa asioista jouduttiin miettimään uudestaan.
Hankkeen kautta on järjestetty useita virtuaalitapahtumia, muun muassa työpaja
julkisesta puhumisesta, paneelikeskusteluja ja mahdollisuuksia ihmisten satunnaisille
kohtaamisille.
Tulokset tähän mennessä:
Tavoittavuus: Ensimmäisen puolen vuoden aikana 33 erilaista aktiviteettia, tuonut
yhteen 719 osallistujaa. Tavoitteena on saada 1500 osallistujaa/vuosi. Jatkossa
tavoitteena on saada vielä enemmän opiskelijoita mukaan.
Vaikuttavuus: Miten ne, jotka ovat mukana ES-toiminnassa, saataisiin perustamaan
yritys. Indikaattoria ei vielä ole, mutta se tulee olemaan yhdistelmä laadullisia ja
määrällisiä mittareita.
Uudet liikeideat: Toiminnassa syntyi 56 uutta liikeideaa ensimmäisen puolen vuoden
aikana. Määrä on enemmän kuin odotettiin, joten toiminta on tavoittanut ihmisiä, jotka
haluavat kehittää uutta ja innovoida. Tärkeä kysymys on, miten nämä saadaan
ohjattua eteenpäin hautomoihin, yrittäjyysopintoihin, kiihdyttämöihin ja kaupunkien
yrityspalveluihin.
Hankkeelle oli varattu alun perin 240 000 €. Koska toiminta käynnistyi myöhemmin
kuin suunniteltiin, ovat lopulliset kustannukset matalammat. Matkakustannuksia ei
esimerkiksi juurikaan synny, mutta rahaa voidaan käyttää uusiin vaikuttaviin
toimenpiteisiin.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi toimenpiteen tulokset tiedoksi.
Olisi hienoa kuulla jatkossa, mitä konkretiaa liikeideoista on syntynyt ja kuinka
monesta yrityksestä on tullut jotain ja miten muuttuvat oikeiksi työpaikoiksi. Mikko
Järvinen kuitenkin totesi, että tässä hankkeessa keskitytään varhaiseen vaiheeseen:
vaikutetaan yrittäjyydestä kiinnostumiseen. Toki yhtenä mittarina on se, kuinka moni
on perustanut yrityksen.
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Pohdittiin, miten voisimme yhdessä edistää, että kaikki seudun nuoret pääsevät
mukaan toimintaan. Toinen kysymys on, miten voitaisiin saada kytkettyä tekeminen
paremmin Business Espoon toimintaan. Business Espoolle on juuri julkaistu
tapahtumakalenteri, mitä kannattaa hyödyntää myös. Kaikki toiminta on avointa ja
osallistuminen on vapaata muillekin kuin opiskelijoille. Jonkinlainen roadshow
hankkeen aktiiveille voisi olla paikallaan, missä voitaisiin tutustua Business Espoon
palveluihin. Maarit Viik-Kajander ja Mikko Järvinen jatkavat yhteistyöpohdintoja.
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Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimus (Pauliina Aho)
Taloustutkimuksen toteuttaman Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimuksen
tulokset on julkaistu. Käytiin keskeisimmät kohdat läpi.
Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 314 espoolaisyritystä ja selvitettiin, miltä Espoon
kaupunki yritysten silmissä näyttää. Joka toinen vuosi otos on laajempi, jolloin
haastatellaan myös helsinkiläisiä ja vantaalaisia yrityksiä. Isoja yrityksiä on
hankalampi saada vastaamaan kuin pienempiä.
Tutustu tutkimusyhteenvetoon (linkki vie ohjelman työtilaan).

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi tutkimuksen tulokset tiedoksi.
Kohtaanto-ongelma on osittain pahentunut, vaikka koronan vuoksi moni onkin
menettänyt työnsä. Työvoimaa on tarjolla, mutta sopivaa tai oikeanlaista työtä ei.
Todettiin, että pääkaupunkiseudulla on kallista asua, ja liikenneyhteydet pitää olla
kunnossa, jotta seudun ulkopuolelta pääsee helposti töihin.
Tapiolaa ei enää nähdä niin kiinnostavana sijaintipaikkana yrityksille. Jatkuvana
työmaana oleminen on varmasti vaikuttanut.
Ensi vuonna tehdään taas tutkimus laajemmalla otoksella.
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Ohjelmakauden toimenpiteiden analysointi (Maarit ViikKajander)
Tarkasteltiin vuoden 2018 toimenpiteitä ja projekteja, ja keskusteltiin niiden
vaikuttavuudesta.
Keskeisiä tuotoksia:
Hyötytavoite 1: Monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan
elinvoimaa
•

Alustatalouden merkitys Espoolle ja kaupungin rooli alustatalouden
mahdollistajana -selvitys
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o
o
o

Selvitys valmistui loppuvuodesta 2018 ja käsiteltiin ohjausryhmässä.
Selvityksen tuloksia on käsitelty myös ohjelmien yhteisessä työpajassa sekä
palvelukehitysyksikön ja elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön sisällä.
Tuloksia hyödynnettiin Palveluverkko 2030 -työryhmän työssä.

Hyötytavoite 2: Espoo on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava
tapahtumakaupunki
•

•
•

•

Kaupungin tapahtumatoimintojen suunnittelu keskitettiin Tapahtumakaupunkikehittämisryhmän alaisuuteen
o Työryhmä esittää suunnitelman tapahtumatoimintoja koskevista
kehitysehdotuksesta, tarvittavista resursseista, toimenpanosuunnitelmasta
sekä toteutuksen organisoinnista.
Kehitettiin ja kokeiltiin malleja pop-up -palveluiden järjestämiseen Espoossa
(puistojumpat, liikkuvat ruuanmyyntipisteet)
o Jatkuu teknisen ja ympäristötoimen omana työnä.
Osallistuttiin Espoossa järjestettävään kansainväliseen Junctionhackathontapahtumaan päähaastekumppanina
o Espoolla oli konkreettisia haasteita, jotka kiinnostivat osallistujia. Parhaillaan
työn alla on miettiä, miten saatuja ratkaisuja lähdetään edistämään ja
ottamaan käyttöön.
Syksyllä 2018 toteutettiin markkinointikampanja locateinespoo.fi-sivustolle, jonka
kohderyhmänä olivat kotimaiset ja ulkomaiset kiinteistösijoittajat (Suomi, Ruotsi,
Saksa)

Hyötytavoite 3: Vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan
•

Toteutettiin kansainvälisten startup-osaajien palvelutarveselvitys yhteistyössä
Designing for Services -kurssin kanssa

Hyötytavoite 4: Vahvistetaan yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä
•

•

Järjestettiin 11 avointa ja englanninkielistä Bisnestreffitapahtumaa, kasvuyritysten
palvelutarpeita kartoittava tapahtuma, sekä ensimmäinen innovaatioekosyteemille
tärkeitä ekosysteemitoimijoita esittelevä Business Espoo Meetups -tapahtuma
yhteistyössä kumppaneiden kanssa
o Tapahtumakonseptit elävät tilanteen mukaan. Loppuvuodesta 2019 ja
alkuvuodesta 2020 järjestettiin muutama Business Espoo -verkoston
yhteinen Business boost -tapahtuma.
Käynnistettiin vuonna 2019 toteutettavien kaupungin henkilöstölle kohdennettujen
yrittäjyyskasvatuskoulutusten suunnittelu (käsiteltiin jo lokakuun kokouksessa)

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä kävi läpi vuoden 2018 toimenpiteet ja projektit, ja keskusteli niiden
tuloksista.
Tapahtumatoimintojen keskittämissuunnitelmat vesittyivät poikkihallinnollisuuteen.
Luvat ovat vain pieni osa tapahtumakaupunkikokonaisuutta. Kukaan ei omista
tapahtumakokonaisuutta. Kehittämisryhmällä yritettiin saada yhteistä kuvaa aikaan,
mutta aihe jää seuraavalle valtuustolle mietittäväksi.
Junctioniin osallistutaan edelleen, ja on kaiken kaikkiaan vaikuttava kokonaisuus.
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Designing for services on Aallon palvelumuotoilun kurssi, mihin Espoo on tarjonnut
haasteita. Itse kurssista on muodostunut vakiintunut toimintatapa.
Bisnestreffit olivat ulkopuolisen kumppanin tapahtumasarja, joka järjestettiin
Kulttuurikeskuksella ja A Gridissä. Mukaan kutsuttiin elinkeinotoimijoita, ja
tapahtumissa käsiteltiin tiettyihin teemoihin liittyviä aiheita. Osa tilaisuuksista oli
pienempimuotoisia, osa onnistui paremmin. Kaiken kaikkiaan jätti konseptina
toivomisen varaa. Bisnestreffit toimivat kuitenkin hyvänä pohjana BE-studioille, joiden
avulla yrityksille kerrotaan ajankohtaisista aiheista. Digitaalisilla tapahtumilla on
tavoitettu enemmän kuin kasvokkaisilla tapahtumilla.
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Ohjelmien lopetustoimet (Maarit Viik-Kajander)
Ohjelmakausi on tulossa päätökseen. Ohjelmakohtaiset loppuraportit laaditaan
syksyn ja alkutalven aikana.
Alustava aikataulu:
•
•
•
•
•

Ohjelmapäälliköt koostavat ohjelman loppuraportin, joka käsitellään ohjelman
ohjausryhmässä joulu-tammikuussa (ohjelmakohtaisesti sovittava)
KH:n listalle 21.1.2021
Kaupungin johtoryhmä 26.1.2021
Kaupunginhallitus 1.2.2021
Valtuusto 15.2.2021, ohjelmien lopetuspäätös

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi lopetustoimenpiteet tiedoksi.
Maari Viik-Kajander aloittaa kokoamaan loppuraporttia, ja ensi vuoden alusta töihin
palaava ohjelmapäällikkö Harri Paananen osallistuu viimeistelyyn.
Puheenjohtajan toiveena on, että ohjelmaa tarkasteltaisiin kriittisesti. Ensi
valtuustokautta varten on mietittävä tarkkaan, minkälaisia kehitysohjelmia tai
tekemisen tapoja tarvitaan. Sovittiin vielä yksi kokoontuminen tammikuun
alkupuolelle.
Jaana Tuomi lupasi esitellä FDI-raportin tuloksia tammikuun kokouksessa.
Milla Suominen huomautti, että nuorisovaltuuston vaalit pidetään marraskuun
lopussa. Enää ei kannata kuitenkaan valita uutta edustajaa ohjelmiin, vaan nykyinen
edustaja osallistuu kokouksiin yhden ylimääräisen kerran.
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Muut asiat
Ei käsiteltäviä muita asioita.
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Seuraavat kokoukset
7.12. klo 14
11.1. klo 14
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.54.

Jaana Jalonen
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
sihteeri
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