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Savon Yrittäjien
johtamisjärjestelmä
Strategia
Laatujärjestelmä

1/2015
ERILLISSTRATEGIAT

KEHITTÄMISOHJELMA

Päästrategiaa
täydentävät.
Esimerkiksi
viestintästrategia.

TOIMINTASUUNNITELMA
Käsitellään
vuosittain.

ERILLISOHJELMAT
Joihinkin strategiassa tai toimintasuunnitelmassa mainittuihin
paneutuvat tavoiteohjelmat tai toimenpidesuunnitelmat.
Esim. kunnallisvaaliohjelma 2016, eurovaaliohjelma 2018 ja
tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2015.

Kasvun edellytysten luominen
Toimivien markkinoiden
mahdollistaminen

Yrittäjänäkökulma
päätöksenteko

VASTUULLINEN YHTEISKUNTATOIMIJA
Luotettava
yhteistyökumppani

Tunnetuin
yrittäjyyden
edistäjä

Menestyvä
Pohjois-Savo
VAHVIN
TALOUSELÄMÄN
VERKOSTO

Sitoutuneet
luottamushenkilöt ja
toimiva
asiantuntijaverkosto

Rohkeus.

Laadukkaat
jäsenpalvelut

Uusiutumiskyky.

JÄSENYRITTÄJÄN
TUKI

Yrittäjien
osaamisen ja
hyvinvoinnin
edistäjä

Paikallisyhdistysten
toiminnan tuki

Luotettavuus.

Vastuullinen yhteiskuntatoimija,
toimenpiteet
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Kasvun edellytysten luominen
•
Vaikutamme yhteiskuntaan siten, että kunnat, valtio, yritykset jne. luovat edellytyksiä yritystoiminnalle
(tontit, toimitilat, tiestö, tietoverkko jne.) ja yritykset pystyvät työllistämään ja tuottamaan verotuloja
(=yhteiskuntavaikuttaminen).
•
Tuemme monipuolisten ja laadukkaiden yritysneuvontapalveluiden säilyttämistä ja uudistamista.
•
Vaikuttamme yhteiskuntaan siten, että rahoitusmarkkinat toimivat ja ne soveltuvat myös pienimpien
yritysten tarpeisiin.
•
Temme syvää yhteistyötä muiden elinkeinoelämän järjetöjen, Elyn, kehitysyhtiöiden, yritysneuvojien sekä
rahoittajien kanssa.
•
Olemme viestinvälittäjänä kuntien ja kasvuhaluisten yritysten välissä.
•
Pidämme omistajanvaihdos ja sukupolvenvaihdosasiat järjestötyön keskiössä (hanketoiminta).
Toimivien markkinoiden mahdollistaminen
•
Edesautamme sääntöjen, ehtojen, kieltojen, lupien, raportoinnin jne. karsimista.
•
Seuraamme kuntien liikelaitosten ja yhtiöiden toimintaa ja vaikutamme siihen tiedottamisen,
tapaamisten, tilaisuuksien keinoin. Tuomme esille epäterveen kilpailun tapauksia.
•
Seuraamme valtion/kuntien rakenteellisia uudistuksia, valvomme yrittäjien etua uudistusten yhteydessä.
Olemme mukana yrittäjäjärjestön ja eri toimijoiden rakenneuudistusten suunnittelussa (esim. posote).
Yrittäjänäkökulma päätöksentekoon
•
Aktivoimme kuntia lisääntyvään yritysvaikutusten arviointiin päätöksenteossaan.
•
Korostamme yrittäjämyönteisyyttä kunnallisissa toimintatavoissa ja päätöksissä sekä virkamies-, että
päättäjätasolla.
•
Kannustamme ja aktivoimme yrittäjävaltuutettuja kunnallisessa päätöksen teossa.
•
Toteutamme vahvaa paikallista ja alueellista kanssakäymistä kuntien päättäjien kanssa, apuna tapaamiset,
tilaisuudet ja viestinnän keinot.

Vahvin talouselämän verkosto,
toimenpiteet
Luotettava yhteistyökumppani
• Teemme sen se minkä lupaamme ja emme lupaa mitään, mihin emme oikeasti pysty.
• Hyödynnämme SY:n laadukasta materiaalia ja tiedottamista.
• Edistämme maakunnallisten ja itäsuomalaisten kehittämisyhtiöiden yhteistyötä.
• Tuomme viestinnässä vahvasti esille yhteistyökumppaneiden vastavuoroisuuden periaateen.
• Keskitymme jäsenen hyödyn kannalta katsoen olennaisimpaan.
Tunnetuin yrittäjyyden edistäjä
• Pidämme yllä monipuolista viestintää, käyttäen muuttuvia ja uusiutuvia viestintäkeinoja.
• Tuomme esille aitoja yrittäjätarinoita.
• Pidämme yllä henkilökunnan innostusta, asiantuntijuutta ja osaamista.
• Kannustamme nuorisoa ja erityisesti ammattiin kouluttautuvia opiskelijoita yrittäjyyteen.
• Olemme mukana yhteiskunnan eri aloilla yrittäjyysasiantuntijana (oppilaitokset, kunnat, Ely ja
Pohjois-Savon liitto jne.).
• Tuomme esille, kehitämme sekä hyödynnämme pk-yritysbarometrin (ja vastaavien tutkimusten)
tuloksia päivittäisessä toiminnassamme.
• Järjestämme tai olemme mukana järjestämässä päättäjätapaamisia ja yhteistyöfoorumeita sekä
valtakunnallisesti, että maakunnallisesti.
Sitoutuneet luottamushenkilöt ja toimiva asiantuntijaverkosto
• Sparraamme, kannustammen ja koulutamme luottamushenkilöstöämme.
• Mahdollistamme luottamushenkilöillemme laajan mahdollisuuden vaikuttaa toimintaamme
(valiokunnat ja hallitus)
• Käytämmen uudenlaisia koulutustapoja (esim. koulutusportaalit)
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Jäsenyrittäjän tuki,
toimenpiteet
Laadukkaat jäsenpalvelut
• Kehitämme jatkuvasti oman henkilöstön osaamista vastaamaan jäsenten palvelutarpeita
• Varmistamme ja seuraamme jatkuvasti jäsenetujen sopivuutta ja laadukkuutta
• Hyödynnämme valtakunnalliset jäsenpalvelut ja - edut
Yrittäjien osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjä
• Järjestämme yhteisiä koulutuksia yrittäjille ja kunnille mm. hankinta-asioissa.
• Ohjaamme yrittäjiä omien koulutustemme lisäksi yhteistyökumppaneidemme osaamisen ja
hyvinvoinnin edistämisen tilaisuuksiin
• Hyödynnämme seudullisten- ja kunnallisten yrityspalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja
palveluita jäsenyritystemme tarpeisiin
• Toteutamme kohdistettua, laadukasta omaa hanketoimintaa ja olemme mukana
yhteistyökumppaneidemme vastaavissa hankkeissa
Paikallisyhdistysten toiminnan tuki
• Vierailemme py:n kokouksissa ja olemme läsnä heidän pyynnöstään kuntavaikuttamisessa
• Kannustamme paikallisyhdistysarviointiin, jäsenkyselyihin sekä Elpo-kyselyyn vastaamiseen 
saamme sitä kautta tietoa myös paikallisyhdistyksen haasteista ja tarpeista
• Järjestämme vuosittain Y-Luotsin, sitä säännöllisesti uudistaen
• Hyödynnämme Suomen Yrittäjien materiaalia sekä olemme mukana sen kehittämisessä (Sylvi)
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