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Practice/Case Study  

InnoEspoo oli ühisprojekt kolme haridusasutuse ja Espoo linna vahel 2013. ja 2014. aastal 

Soomes. Ühesõnaga, InnoEspoo projekt toetab loomingulisi õpilasettevõtjaid ja edendab 

innovaatiliste teenuste pakkumist Espoo elanikele. Lisaks linnale osalevad antud projektis kolm 

haridusasutust erinevatelt haridustasemetelt (kutsekool, tehnika kõrgkool, ülikool). InnoEspoo oli 

peamiselt rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt. See loodi järgmistest probleemide ja 

küsimustega seoses: lühikeses perspektiivis majanduslangus ja pikemaajalises perspektiivis 

struktuursed probleemid nagu tasakaalustamata valitsuse tulud ja kulud ning majanduslikud ja 

sotsiaalsed probleemid (nt elanikkonna vananemine ja noorte tööpuudus). Projekti 

sihtrühmadeks on õpilasfirmade, õpilaste kooperatiivid, smallscale teenuste ettevõtjad, osalise 

tööajaga ettevõtjad ja loomemajandus. Projekt aitas sihtgruppidel leida uusi teenuseid, 

lahendusi, äriideid ja nõu oma äriplaani arendamiseks. Lisaks sellele on projekt aidanud luua 

kogukonna, kus ettevõtjad, õpilased ja õpetajad/koolitajad töötavad üheskoos samades 

ruumides, koolitustel ja üritustel. Samaaegselt uued teenused piirkonna jaoks on loodud.  

InnoEspoo loomise projekti esimese etapi eesmärgiks oli õppida tundma inimesi ja teenuseid, 

mida iga institutsioon pakub (Omnia, Laurea ja Small Business Center Aalto Ülikool). 

Teises etapis, pandi rõhku leida peamised valdkonnad ja praktilised projektid, mis oleksid 

kasulikud antud koostöös. Et projekt saaks tunnustatud kui koostööprojekt, midi see vastama 

ühele või mitmele alljärgnevast: a) Projekt toetab õpilasi alustada uusi ettevõtteid b) Projekt loob 

uusi ettevõtteid või ettevõtjaid c) Projekt loob uusi võimalusi töötamiseks d) Projekt suurendab 

kodanike heaolu e) Projekt toetab koostööd hariduse, linna, ettevõtjate ja üliõpilaste vahel f) 

Projekt toetab uute teenuste mudelite loomist.  

Peale mitmeid arutelusid ja ajurünnakuid leiti järgmised koostööpunktid, millega edasi töötada ja 

mis ellu viia:  

• luua pop-up õpikeskkond korraldades pidu vanas mõisahoones Espoos 

• ettevõtluskoolitused õpilastele loomaks koostööd erinevate koolide vahel. 

• korraldada mitmeid töötubasid, et välja selgitada uue/tulevase ettevõtja koolitusvajadused  

• Espoo Challenge service camp õpilastele  

• Luua veebipõhine heaolu turg eakatele inimestele 

• Luua Innovaara, madalate nõudmistega õpilaste äriideede hindaja 

• Korraldada poole päevaste seminaride sari uutele ettevõtjatele 2014 sügisel.  

Tulemused  

Kõige väärtuslikum tulemus on loodud toimiv koostöövõrgustik erinevate organisatsioonide ja 

haridusasutuste vahel. Hoides ja arendades seda võrgustikku on võimalik seda kasutada 

erinevates valdkondades õpilaste ettevõtluse toetamisel ka tulevikus ja vastata võimalikele 

väljakutsetele, mis on tulemas Espoo linnal. See omakorda soodustab ettevõtluse arendamist 

linna piirkonnas ja rohkemate ideede ning suurema ettevõtlusvaimu ja mõtlemisega õpilaste 

sisenemist tööellu.  

Järgnevalt konkreetsed näited antud projekti tulemustest:  

I. eesmärk suurendada ettevõtluse oskuseid ja hoiakuid õpilasettevõtjate/loomeettevõtjad  seas 

läbi koolituse ning soodustades sotsiaalset suhtlemist.  



 

a) Ettevõtluskoolituse abiga on loodud mitmed uued õpilasfirmad, nt: • füsioteraapia ühendus • 

Start-up haljasala planeerimiseks • Start-up rula parkide planeerimiseks ja ehitamiseks. 

b) Korraldati kohtumisi ettevõtjatega, kus töötati välja ideed ja teemad koolitusteks ja 

juhendamiseks. Selle tulemusena korraldati sügisel 2014 neli poolepäevast seminari 

mikroettevõtetele, teemadeks kliendikeskne mõtlemine, ärimajandus, heaolu ja müük.  

c) Uus start-up-keskuse ruum (InnoVaara) õpilastele oli kavandatud ja ellu viia. Mõte on selles, et 

õpilased erinevatest koolidest ja haridustasemetelt töötavad sama ürituse jaoks koos. Õpilased 

saavad jagada oma äriideid, leida teisi äripartnereid ja arendada edasi oma ideid.  

II. Töötada välja ideed ja lahendused erinevatele probleemidele Espoos  

a) Espoo linna teenuste laager, kus koostöös õpilaste ja linnaelanike vahel töötati välja 

ideed/lahendused linna väljakutsetele. Mõned ideed on võimalik praktikas rakendada.  

b) Loodi veebipõhine heaolu turg eakatele 2014. Aasta septembris. See koondab info 

erateenuste pakkujatest ja pakkumistest eakatele Espoos (www. Seniori365.fi) . 

c) tühja ruumi täitmine Entresse- kaubanduskeskuses Espoos kolmel kuul sügisel 2014 ettevõtjate, 

üliõpilasettevõtjate ja töötajate (Omnia, Laurea ja Aalto Small Business Center) abiga. 

Järeldused 

Hetkel võime väita, et InnoEspoo projekt on arendanud ettevõtlust Espoo piirakonnas. Projekti 

käigus tehtud ühistegevused aitasid toetada ettevõtlust ja teenuste arendamist. Omandatud 

kogemused ja ühised koolitused on aidanud välja töötada Espoo Challendge innovatsiooni 

laagri ja eakate 365 koostööprojekt on paljulubavad ning näitavad, et koostöö peab jätkuma 

ka tulevikus. Oluline on toetada iga alustava ettevõtja ja ettevõtliku õpilase initsiatiivi ja talenti 

ning arendada ettevõtluse süsteemide arendamist. Arendamist vajav teema ülikoolides on 

õppimine läbi tegevuse ja arendamine.  Ka InnoEspoo projektiga see uus viis õppimiseks on siiani 

katsetamisel ja kasutusel.  Näiteks õpilastel Laurea University of Applied Sciences oli võimalus 

teha oma uurimistöö oma ettevõte loomisest. Selline praktiline lähenemine on asjakohane viis 

õppida ettevõtlust. InnoEspoo projekt on üks esimesi samme teha koostööd erinevate 

haridusasutustega ettevõtluse valdkonna arendamiseks. Kuna selline projekt on täielikult 

integreeritud regionaalse innovatsioonisüsteemi, või veel parem, ettevõtlussüsteemi.  

Ideede genereerimine, ettevõtluse potensiaali arendamine väga varajases staadiumis on olnud 

antud protsessi peamine fookus. Seda tehes on projekt edendanud ettevõtluse ökosüsteemi 

pealinnas Soomes. Võib oletada, et enamik õpilasi jätkavad oma karjääri kellegi ettevõttes, 

samas mõned õpilased on valinud ka väikeettevõtluse ja ainult väga vähesed jätkavad kiire 

kasvuga ettevõtlust. Kõik need grupid saavad aga kasu oma õpingute käigus õpitud ettevõtluse 

alustest. Kuigi InnoEspoo projekt on olnud korralik algus arendamaks koostööd ettevõtliike 

õpilaste ja Espoo linna vahel, on siiski mitmeid probleeme. Väljakutseks on olnud mitmeid, alates 

inimeste kaasamisega projekti, kuni pingelise ajakava ja erineva projekti eesmärkide 

tõlgendamisega partnerite poolt. Kui inimesed on õppinud üksteist tundma siis nende 

organisatsioonide koostöö on osutunud oluliselt lihtsamaks. Üks oluline projekti tulemusteks on ka 

praktikute võrgustiku loomine kogukonnas. See võrgustik võib kiiresti mobiliseerida tulevikus 

ettevõtluse ning teenuste arendamise tegevusteks. Tulevikus seda ressurssi tuleb kasutada selleks, 

et edendada ja toetada uute ettevõtjate teket haridusasutustes. See võib ka toimuda 

jätkuprojektiga antud InnoEspoo projektile.  


