
YRVA, yrittäjien yhteinen 
vaikuttamisryhmä #yrva2017 

 



YRVA-ryhmän toiminnalla halutaan parantaa Jyväskylän 
alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja yritysilmapiiriä 
yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja muiden sidosryhmien 
kanssa sekä varmistaa yrityslähtöisyys kaupungin 
päätöksenteon eri vaiheissa. #yrva2017

Ryhmä muodostuu Jyväskylän alueen 
kolmen paikallisyhdistyksen Jyväskylän, 
Jyvässeudun ja Korpilahden Yrittäjien 

jäsenistä. 

Yrva-ryhmä antaa kannanottoja 
yritysvaikutusten arviointiin, edustaa yrittäjiä 

Jyväskylän kaupungin ja yrittäjien 
yhteistyöfoorumeissa sekä järjestää yhdessä 

tapahtumia. 



TEEMARYHMÄT 

1. HANKINNAT 

2. SOTE 

3. INFRA 

4. ELINVOIMA 

5. YRITTÄJYYSKASVATUS 

6. TAPAHTUMAT 

YRVAn tavoitteena on 
vaikuttaa kunnalliseen 
päätöksentekoon siten, että 
niissä huomioidaan yritysten 
näkökulma.

#yrva2017

Teemaryhmien vetäjät 
kertovat mielellään 
toiminnasta ja vastaavat 
kysymyksiin, ole yhteydessä!



Lisätään yrittäjien tietoisuutta kaupungin hankintakäytänteistä 
ja varmistetaan, että kaupunki on edelläkävijä pienhankinnoissa 
ja yritysten kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Kehitämme 
yhteistyötä kumppanuusperiaatteella.

Vetäjä Veli Puttonen, 0500 646 793

HANKINNAT



Lähiajan tavoitteena on turvata yritysten julkinen liiketoiminta 
sote-muutoksen aikana sekä olla vaikuttamassa 
sote-uudistuksen toimintamalleihin aktiivisesti. Rakennamme 
verkostoja yritysten, kaupungin sekä järjestöjen välillä. “Ison 
kuvan” suunnittelussa aktiivisesti toimii alueen hyte-foorumi.

Vetäjä Veli Puttonen, 0500 646 793

SOTE



Kaupungin kaavoitusprosessissa kuullaan yrittäjäyhdistysten 
näkemyksiä yritysvaikutuksista yhdessä sovitun toimintatavan 
mukaan ja ratkotaan rakennusvalvonnassa havaittuja yrittäjiä 
koskevia pulmakohtia yhteistyössä. Kaupungin 
kaavoitusohjelma käsitellään yhteisessä tapaamisessa vuoden 
vaihteessa.

Vetäjä Reijo Kujala, 050 611 35

INFRA



Elinvoiman vahvistamiseksi käymme kaupungin päättäjien ja 
viranhaltijoiden kanssa aktiivista ja rakentavaa keskustelua. 
Tuomme esille yrittäjien näkökulmaa vahvistaaksemme 
yrittäjyyden olosuhteita Jyväskylässä.  

Vetäjä Susanna Lampinen, 040 757 8422

ELINVOIMA



Teemme hyvää yhteistyötä kaupunkimme oppilaitosten kanssa, 
yrittäjyyskasvatuksen merkeissä. Edistämme suhteiden luomista 
ja vuorovaikutusta kaikkien koulutusasteiden opettajien ja 
yrittäjäjärjestön välille. 

Vetäjä Sirpa Pii-Keinonen, 050 361 6009

YRITTÄJYYSKASVATUS



Jyväskylä on sekä yrittäjyyskaupunki että tapahtumakaupunki. 
Nämä teemat tukevat ja vahvistavat toisiaan. Järjestämme 
yhteisiä tapahtumia Jyväskylän alueen kolmen 
yrittäjäyhdistyksen voimin. Luomme myös toimintamallia, jossa 
paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat mahdollisuuksiensa mukaan 
mukana yhtenä kumppanina isompien tapahtumien 
järjestämisessä. Rohkaisemme myös paikallisia yrityksiä 
mukaan tapahtumien järjestämiseen madaltamalla 
osallistumiskynnystä. 

Vetäjä Maarit Venäläinen, 040 737 9138

TAPAHTUMAT



TOIMINTAMALLISTA 
YRVA toimintamalli on ainutlaatuinen yhteistyötapa 
paikallisjärjestöjen toiminnassa yhden kaupungin 
alueella. 

YRVAn teemaryhmät käyttävät toimintansa tukena 
Yammerin digitaalista alustaa ja kokoontuvat kaksi 
kertaa vuodessa arvioimaan ja kehittämään yhteistä 
toimintaa.

Kysy lisää:

Seija Kiiskilä, 0404 112 554
Yrva-fasilitaattori 




