PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

keskiviikko 30.10.2019 klo 10.00–12.00

Paikka

Opetuspuutarha, Opinmäki, Lillhemtintie 1

Paikalla

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

Nuorisovaltuutettu

Toivo Hursti

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

Muut kutsutut

Sanna Lindholm

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.11.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Work Pilots (Sanna Lindholm)
Sanna Lindholm elinkeino- ja kaupunkikehitysyksiköstä esitteli Work Pilotsia, joka on alusta,
minkä kautta nuoret voivat etsiä itselleen keikkatyötä. Alustan käyttöönotto saatiin alun perin
liikkeelle IEE-ohjelman avulla.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi esityksen ja toimenpiteen tulokset tiedoksi.
Work Pilots tarjoaa nuorille mahdollisuuksia saada ensimmäinen työkokemus. Alustan kautta
tarjottavat keikat voivat olla enintään kahden viikon mittaisia. Tarkoituksena on tarjota
työpaikkoja mahdollisimman monelle sen sijaan, että yksi tekijä saisi useamman kerran
työtä. Palkaksi nuori saa 10 €/tunti. Palvelu paitsi tarjoaa nuorille töitä, myös toimii Espoon
kaupungin työnantajamielikuvan rakentamisessa.
Syyskuuhun 2019 mennessä
•
•
•

toteutuneita keikkoja on ollut 251 kpl
129 eri nuorta on saanut työmahdollisuuden
63 % nuorista on ollut 14–17 -vuotiaita.

Saatu palaute on ollut positiivista, ja kysyntä on vuoden aikana lisääntynyt.
Konsernihallinnon elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö on vastannut kuluneen vuoden
kuluista, ja nuorispalvelut on hoitanut operatiivista toimintaa. Work Pilotsin käyttö jatkuu
käyttämällä optio alkuvuodelle 2020.
Jatkossa viestintään panostetaan enemmän, ja eri tulosyksiköitä pitäisi saada mukaan
laajemmin. Nuorisopalvelut ja sosiaali- ja terveystoimi ovat olleet tähän mennessä
aktiivisimmat työpaikkojen tarjoajat. Viestinnän lisäksi tärkeänä painopisteenä
tulevaisuudessa on toiminnan kohdentaminen niihin nuoriin, jotka ovat osatyökykyisiä tai
joilla ei lähtökohtaisesti ole niin hyvät mahdollisuudet päästä töihin
(maahanmuuttajataustaiset nuoret, niillä alueilla asuvat nuoret, joilla paljon työttömyyttä).
Keikkatyöalustan kilpailutus tehdään 2020 alussa.
Work Pilotsin jatkolle toivottiin rahallista tukea IEE-ohjelmalta. Puheenjohtaja totesi, että
mitattavat tavoitteet olisi hyvä olla ennen kuin tukea myönnetään. IEE:n myöntämä raha
voitaisiin sovittaessa kohdistaa esimerkiksi maahanmuuttajanuorten ja vammaisten
työllistämiseen. Esitys jatkosta tuodaan joulukuun kokoukseen.
Tutustu nuorten keikkatyöt -materiaaliin.
Sanna Lindholm kertoi myös kehitteillä olevasta nuorten työllisyyden ekosysteemistä.
Työllistymisen edistämiseksi tarvitaan useiden tahojen yhteistyötä. Tulossa on fasilitoinnin
kilpailutus.
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Tuula Antola esitteli hallituksen työllisyyden kuntakokeilua, missä kuntien järjestämisvastuuta
työllisyyspalveluissa vahvistetaan. Kohderyhmänä on kaikki alle 30-vuotiaat, kaikki
maahanmuuttajat sekä työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavat. Espoon osalta kokeilu
koskee n. 14 000 henkeä.
Asia esitellään kaupunginhallitukselle 11.11. Päätös mukaan lähtemisestä tehdään
myöhemmin tänä vuonna. Kokeilu alkaisi keväällä 2020 ja kestäisi 2022 loppuun.
Tutustu työllisyyden kuntakokeiluihin valmistautumiseen.

4

Foreign Direct Investment -suunnitelma (Jaana Tuomi)
Jaana Tuomi esitteli Espoon kaupungin, Espoo Marketingin ja muiden toimijoiden yhteistä
toimintamallia kv-yritysten houkuttelemiseksi Espooseen. Tavoitteena on saada kaupunkiin
lisää työpaikkoja ja verotuloja.

Ohjausryhmän käsittely
Moni toimija Espoossa ja kaupunkiorganisaation sisällä tekee samoja asioita sijoittaijien
houkuttelemiseksi, mutta yhtenäinen linja puuttuu. Asian edistämiseksi tarvittaisiin
ulkopuolinen konsultti. Toimintamallia varten Espoo Marketing pyytää IEE-ohjelmalta 20 000
€.
Todettiin, että teknisen ja ympäristötoimen rooli on tärkeä alueiden profiloinnin ja
kehittämisen kannalta. Projektinjohtajien sitoutumista asiaan tarvitaan, muuten
kokonaisuudesta ei tule toimivaa. IEE-ohjelma lupautui maksamaan 10 000 € sillä ehdolla,
että projektinjohtajat saadaan sitoutettua toimintaan mukaan. Asiasta tehdään tarkempi
päätös marraskuun kokouksessa.
Tutustu FDI-suunnitelmaan.

5

Muut asiat
Muita asioita ei käsitelty.

6

Seuraavat kokoukset
-

27.11. klo 14 (työ- ja oppimisympäristö Leppävaarassa)
16.12. valtuustotalolla (14.00–15.30)
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57.

Allekirjoitukset

Jaana Jalonen
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
kokouksen sihteeri
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