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INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 16.10.2017 klo 14.39–16.38

Paikka

Urban Mill, Cave

Paikalla

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (varapj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Aulis Pitkälä
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen (poistui klo 15.43)

Nuorisovaltuutettu

Akseli Kilpeläinen

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.39. Kuultiin Markku Markkulan esitys kohdassa 3.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3

Otaniemi-Keilaniemi European Forerunner - Place Based Innovation Ecosystem
(Markku Markkula)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula kertoi, mitä Otaniemi-Keilaniemi -alueen
visio tarkoittaa paitsi Espoon, myös kansainvälisestä näkökulmasta.
Visiossa haetaan koko ranta-alueen elävöittämistä. Keilaniemi-vision mukaan ensimmäisenä
tarvitaan kukoistava rantaraitti luomaan alueen vetovoimaa.
Ohjausryhmän käsittely
IEE-ohjelma voisi toimia syötteiden antajana Keilaniemi-visiolle EKYn suuntaan. Pohdintoja olisi
hyvä saada eteenpäin vuoden 2017 puolella. Miten syntyy houkutteleva kokonaisuus?
Pitäisi myös miettiä, miten kulttuuri saadaan KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman mukaisesti levitettyä
joka puolelle Espoota. Se voisi olla yksi ohjelmaryhmän toimenpide.
KulttuuriEspoo 2030
Keilaniemi-visio

4

Ohjelmasuunnitelma (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.
Ohjausryhmän käsittely
IEE-ohjelmalla voi olla rooli EKYn valmistelijana ja tuottaa kyseiselle jaostolle sisältöjä.
Seuraavassa kokouksessa voidaan käyttää iso osa ajasta Keilaniemi-vision ideointiin.
Käytiin läpi alustavia toimenpide-ehdotuksia.
Hyötytavoite 1: Monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan elinvoimaa
•

Alustatalouden merkitys Espoolle ja kaupungin rooli alustatalouden mahdollistajana selvitys

•

A Grid -kehittäminen / elinkeinojen palvelutorikonseptointi / palvelumuotoilu

•

Keran kehittäminen – 5G tai muu alustatalouden kehittämiseen liittyvä EUrahoitushakemus yhdessä Kestävä Espoo -ohjelman kanssa

•

Keilaniemi-vision toteuttamisen askelmerkkien työstäminen yhdessä alueen toimijoiden
kanssa (yritykset, yliopisto, tutkimuslaitokset)
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Kera voisi olla Keilaniemen lisäksi toinen iso kehittämiskohde, mahdollisesti yhdessä Kestävä
Espoo -ohjelman kanssa. Kerassa on monta eri tahoa, mutta kehittämistä ei ole punottu yhteen.
Vertailukohteena toimii Helsingin Suvilahden/Teurastamon alue.
Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan Keran alueelle vaihtoehtoisia kehittämiskohteita.
Tavoitteena on löytää Espoosta alue raiteiden läheisyydestä, jonka kehittämistä puoltaisivat mm.
taloudellista elinvoimaa parantavat syyt ja joka sijaitsee jossakin muualla kuin Otaniemessä tai
merenrannan tuntumassa.
Huomioitiin, että toimenpiteiden toteuttamiseen on neljä vuotta aikaa, joten kaikkea ei tarvitse
toteuttaa heti. On myös syytä miettiä esimerkiksi alueiden kehittämisen kiireellisyyttä.
Alustatalouden merkitys Espoolle -selvitys on yksi mahdollinen toimenpide-ehdotus. Edellisellä
ohjelmakaudella Kestävä kehitys -ohjelma toteutti kiertotaloudesta vastaavanlaisen selvityksen.
Pohdittiin mahdollisuutta yhdistää kasvupalvelut alustatalous-toimenpiteeseen. Sovittiin, että
Tuula Antola raportoi ohjausryhmän kokouksissa kasvupalveluiden etenemisestä, mutta
välttämättä ohjausryhmän panosta ei kannata käyttää koko asian edistämiseen. Alustatalousselvityksen voi laajentaa kaikkien ohjelmien yhteiseksi selvitykseksi, mikä palvelisi kehotusta
tehdä ohjelmien välistä yhteistyötä.
Hyötytavoite 2: Espoo on vetovoimainen ja kansainvälinen tapahtumakaupunki
•

Tapahtumien Espoo -kehityspäällikkö ohjelmatavoitteiden edistäjäksi (vrt. rantaraitin
kehityspäällikkö)

•

Mallin luominen pop-up tapahtumien ja palveluiden järjestämisen helpottamiseen

•

Keskisuuri muuntojoustava tapahtuma-areena Espooseen

•

Tilojen väliaikaiskäyttö tapahtuma-areenoina

Monetkaan asiat eivät kaupunkitasolla etene, ellei niihin resursoida esim. henkilöresursseja
tarpeeksi. Tapahtumia tehdään paljon eri puolilla kaupunkiorganisaatiota, mutta jokainen tekee
niitä omilla tahoillaan. Tapahtumien Espoo -kehityspäällikkö edistäisi tapahtumakaupunkikonseptia. Ohjausryhmä voisi miettiä, minkälainen tapahtumakaupunki halutaan ennen kuin
palkataan joku henkilö.
Kaupungille tarvitaan yhden luukun periaate mm. pop up -tapahtumien tai vastaavien
järjestämiseen: mitä lupia tarvitaan, mihin voi järjestää jne. On myös hyvä pitää mielessä, että
asukkaiden osallistaminen on tärkeä tekijä elinvoiman lisäämisessä.
Espooseen tarvitaan keskisuuri tapahtumapaikka (3000 hengen tila), joka muuntuu monen
tilanteeseen. Pohdittava, miten IEE voisi edistää asiaa.
Tilojen väliaikaiskäyttöön voitaisiin kehittää toimenpide. Voisi koskea kaupungin omia tiloja tai
edesauttaa muita toimijoita avaamaan omia tilojaan.
Todettiin, että moniin tämän hyötytavoitteen toimenpiteisiin voitaisiin tarttua nopeallakin
aikataululla.
Hyötytavoite 3: Vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan
•

Kaupungin kesätöiden ja harjoittelujen yhteishaku linkitettynä yrityskenttään
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•

Joku toimenpide kansainvälisten talenttien a) houkutteluun b) juurruttamiseen espoolaisiin
yrityksiin

•

Joku pitkäaikaistyöttömiin liittyvä toimenpide

Mikäli kaupungin kesätöiden ja harjoittelun yhteishakua lähdetään työstämään, tarvitaan siihen
rekrytointipalveluista henkilö mukaan.
Kansainvälisten osaajien houkuttelusta todettiin, että esimerkiksi Ruotsi tekee markkinointia
sellaisiin maihin, joista tulee paljon maahanmuuttajia. Ohjelmaryhmä voisi pohtia, mitkä olisivat
sellaisia kohdemaita, joista Espooseen haluttaisiin osaajia. Osaajien houkuttelu kannattaisi liittää
kasvuyritysten houkutteluun. Osaajien toivottamisessa tervetulleeksi Espooseen kannattaa
kiinnittää huomiota.
Kouvolassa on käytössä ”nopean toiminnan joukot”, jossa on pooli työttömiä tarjolla erilaisiin
työtehtäviin. Vastaava toimintamalli (work pilot) on jo käytössä Espoossa nuorten osalta. Pitää
huomioida, että pitkäaikaistyöttömät eivät ole homogeeninen ryhmä.
Hyötytavoite 4: Vahvistetaan yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä
•

Kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden ”päivä yrittäjänä” -yrittäjyyskoulutus

•

Yrittäjäfoorumi-tyyppinen säännöllinen ja prosessoitu palautekanava

•

Mikro- ja osa-aikayrittäjyyden pullonkaulat ja kaupungin rooli niiden purkamisessa selvitys

•

Espoolaisten hankintojen kulmakivet -työpaja

Yhdessä yrittäjien kanssa voitaisiin pohtia sopivaa mallia yrittäjyyskasvatuksesta kaupungin
henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Toimenpidettä voitaisiin pilotoida vaikka
kaupunginhallituksen kanssa. Myös perehdytyspäivät uusille työntekijöille voisi sisältää
yrittäjyyskasvatus-moduulin.
Tarvittaisiin ”yrittäjäfoorumi” tai muu vastaava säännöllinen palautekanava, joihin ei sisältyisi vain
Espoon Yrittäjien jäsenistö, vaan kaikki äänet, jotka jäävät kuulematta.
Voitaisiin järjestää hankintojen kulmakivet -työpaja (vrt. espoolaisen johtamisen kulmakivet),
jolloin hankinnat ymmärrettäisiin koko kaupunkiorganisaatiossa ja asiasta olisi helppo viestiä mm.
yrittäjille. Tuula Antola on ollut yhteydessä hankintakeskukseen ja heiltä tullut vihreää valoa asian
kehittämiselle. Pitää muistaa hankintojen koko kirjo.
--Todettiin myös, että kansainvälisyyden pitäisi liittyä jollain tapaa jokaiseen toimenpiteeseen.
Kaupungissa ei tällä hetkellä ole tarvittavaa osaamista kansainvälisten kasvuyritysten
houkutteluun, kokonaismalli ja konsepti puuttuvat.
Yhtenä toimenpiteenä tai osana jotain toimenpidettä Espoon tulisi auttaa yritysten
kansainvälistymistä. Pitää kuitenkin huomioida, ettei tehdä päällekkäistä työtä esim. Finpron
kanssa.
Sovittiin, että käydään seuraavassa kokouksessa pidemmälle viety versio toimenpiteistä.
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5

Muut asiat

6

Seuraavat kokoukset

7

•

20.11. klo 14–16 Ison Omenan Palvelutori, kokoustila Myrsky (huom. tila avoin
ylhäältä)

•

11.12. klo 14–16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.38.
Allekirjoitukset
Pia Kauma
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
kokouksen sihteeri
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