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Toimintasuunnitelma 2018

1. YLEISTÄ
Vuosi 2018 on Savon Yrittäjien ry:n 86. toimintavuosi.

Maakuntamme talous on syyskuussa 2017 julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan
edelleen hienoisessa nousussa. Yrittäjien näkemykset yleisen suhdannetilanteen
paranemiseen ovat kasvavia, mutta usko mahdollisuuteen palkata lisää henkilöstöä tai
tehdä investointeja ei ole parantunut kevään 2017 jälkeen. Koska pk-yritysbarometri on
erittäin hyvin ennustanut tulevia suhdannekäänteitä, antaa varovaisuus henkilöstön
palkkaamisessa ja investointien tekemisessä syyn pelätä kasvun olevan lyhytaikaista.
Olosuhteita yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle tulee rakentaa rohkeasti yhdessä
Ely-keskuksen, maakuntaliiton ja oppilaitosten kanssa. Täysin uudenlaisia malleja
yliopiston ja ammattikorkeakoulun kautta syntyviin StartUp:hin ja SpinOff:hin on
synnytettävä. Pohjois-Savolla on kaikki edellytykset nousta maailman johtavaksi
terveysteknologian ja hyvinvoinnin keskittymäksi. Teknologiateollisuutemme kasvusta
on pidettävä huolta, kuitenkaan unohtamatta kotimarkkinayritysten merkitystä
elinvoimaamme.

Maan hallitus siirsi maakuntavaalit ja sote-uudistuksen vuodella eteenpäin. Vuosi 2018
tulee olemaan ratkaiseva noiden kansantalouden kannalta elintärkeiden muutosten
toteuttamiselle. Vaikuttaminen sote-ja maakuntauudistuksen valmisteluun on
yhteiskuntavaikuttamisemme ydintehtävä toimintavuonna 2018.

Työmarkkinoidemme rakenteet ovat edelleen ajalta, jolloin pk-yrittäjyyttä ei arvostettu ja
se ei ollut taloutemme moottori. Työmarkkinoilla on yhä voimassa mm.
luottamusmieslukko ja henkilökohtainen irtisanominen mahdotonta. Suomi antaa
työmarkkinoiden vanhanmallisen rakenteen kautta kilpailijamaillemme merkittävää
kilpailuylivoimaa. Valtakunnallisessa vaikuttamisessamme työmarkkinoiden rakenteiden
korjaaminen tulee olla keskiössä. Korostamme Pk-barometrejä tiedottaessamme
työmarkkinoiden muutostarpeita.

Tätä kirjoitettaessa valtion tulo- ja menoarvio on vielä hallituksen esityksenä, mutta sen
läpimeno lähes sellaisenaan lienee varmaa. Tulo-ja menoarviossa ei ole pystytty
pysäyttämään valtion pitkään jatkunutta velkaantumista, toki velanoton ennustetaan
puolittuvan vuodesta 2017. Pysyvä velanotto uhkaa myös jatkossa valtiovallan
mahdollisuuksia rakentaa yrittäjyyden olosuhteita nykyistä paremmaksi.

Jäsenkehitys on saatava kääntymään positiiviseksi kolmen vuoden pudotuksen jälkeen.
Tässä verkostoitumisen edistäminen ja sen toteuttaminen aktiivisesti uusia
viestintäkanavia kehittämällä on painopisteemme. Viestinnässä on pystyttävä
kehittämään aikaisempaan verrattuna aivan uudenlaista segmentoitua viestintää.
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1.1 Vuoden 2018 painopisteet
Vuoden 2018 painopisteet:

 Jäsenmäärän kasvattaminen

o Uudenlaisten jäsenhankintakeinojen ja jäsentyytyväisyyden kehittäminen

o Nuorten ja aloittavien yrittäjien jäsenyys

o Luopuvan yrittäjän polku seniorijäseneksi, tavoitteena kaikkien
lopettavien aktivointi senioreiksi

 Viestinnän tehostaminen

o Viestintää yrittäjäesimerkkien (tarinat) kautta

o Segmentoitujen viestien lisääminen

 Vaikuttavuuden lisääminen

o Keskitymme oleelliseen ja vaikuttavampaa toimintaan
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2. VASTUULLINEN YHTEISKUNTATOIMIJA
Yhteiskuntavaliokunnan toiminta pohjautuu alla oleviin strategisiin painopisteisiin.
Valiokunta käyttää aktiivisena vaikuttamisen välineenä kannanottoja.

Valiokunnan sihteerinä toimii Mia Simpanen.

2.1 Toimivien markkinoiden mahdollistaminen
Seuraamme alueemme julkisorganisaatioiden mahdollisia markkinahäiriöitä ja otamme
tarvittaessa niihin kantaa. Sote-ja maakuntauudistus kiihdyttää kuntien ja kuntayhtymien eri
toimintojen yhtiöittämisiä. Muistutamme kuntia ja kunnanpäättäjiä omistajanohjauksen
tärkeydestä.

Sote-ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Tuomme valmistelussa oleville tahoille esille
yrittäjän näkökulmaa ja yrittäjyyden merkitystä Pohjois-Savolle. Pyrimme pääsemään
valmisteluun mukaan mahdollisimman laaja-alaisesti. Sote-uudistuksen yhteydessä pk-
yritysten rooli uhkaa heiketä, joten kannustamme kuntia palvelusetelien laajaan
käyttöönottoon jo ennen vuotta 2020. Samalla kannustamme sote-alan yrittäjiämme
kouluttautumaan, verkostoitumaan ja kehittämään yritystään. Maakunnan kasvupalveluiden
osalta peräänkuulutamme yhden luukun periaatetta yrityksille tarjottavien palveluiden osalta.

2.2 Kasvun edellytysten luominen
Olemme mukana rahoittamassa ja toteuttamassa Pohjois-Savon hankinta-asiamiestoimintaa
sekä hankintaneuvontapalvelua. Neuvonnan tarkoituksena on edistää pienten ja keskisuurten
yritysten parempaa mukaanpääsyä julkisiin hankintoihin uudistuneen hankintalain
edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on saada pk-yritykset aktivoitumaan ja osallistumaan
entistä enemmän julkisiin hankintoihin. Tarkoitus on myös kehittää hankintayksiköiden tietoa
ja osaamista siten, että tarjouspyynnöissä on etukäteen mietitty pk-yritysten
osallistumismahdollisuus.

Toteutamme sukupolven- ja omistajanvaihdosten neuvontapalvelua alueemme yrityksille ja
yksityishenkilöille. Palvelun tavoitteena on edistää omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa ja
ylläpitää alueellista Yrityspörssiä sekä kehittää yksityisen että julkisen sektorin
omistajanvaihdostukiverkostoa Savon Yrittäjät toteuttaa palvelun yhteistyössä
palvelukumppaniensa. Kaikki maakunnan kunnat ovat rahoittamassa palvelua tilaaja-
tuottajamallin mukaisesti

2.3 Yrittäjänäkökulma päätöksentekoon
Maakuntavaalit pidetään todennäköisesti lokakuussa 2018. Järjestömme vaalikampanja
toteutetaan yhdessä MTK-Pohjois-Savon ja eri puolueiden kanssa. Tavoitteena on saada
mahdollisimman monta yrittäjätaustaista henkilöä ehdokkaaksi ja siten myös päättäjäksi
tulevaan maakuntaan. Tavoitteena on myös edesauttaa yritysten olosuhteiden myönteistä
kehitystä vaikuttamalla vaalikeskusteluun ja puolueiden sekä ehdokkaiden vaaliteemoihin.
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Savo-Karjalan kansanedustajille järjestetään elokuussa vierailuja eri paikkakuntien yrityksiin
yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Lisäksi järjestämme alueemme kansanedustajille ja
nimikkoyrittäjille yhteisen tilaisuuden aiheena ajankohtaiset yhteiskunnalliset yrittäjyyden
olosuhteisiin vaikuttavat asiat.

Yrittäjäystävällisin kunta-palkinto jaetaan vuosittain. Toimintasuunnitelmavuoden
tammikuussa palkitaan vuoden 2017 yrittäjäystävällisin kunta ja syksyllä aloitetaan hakemaan
vuoden 2018 palkittavaa kuntaa. Valinta ja palkitseminen tapahtuu yhteistyössä Pohjois-Savon
liiton kanssa. Valinta perustuu kuntien ja paikallisyhdistysten yhteisesti täyttämiin
arviointilomakkeisiin ja yleiseen arvioon kunnan yrittäjämyönteisyydestä.

Tuemme paikallisyhdistystemme kuntavaikuttamista järjestämällä yhdessä
paikallisyhdistysten kanssa kuntapäättäjille ja yrittäjille yhteisiä tilaisuuksia eri teemoilla.
Tuemme paikallisyhdistystä myös vaikuttajaviestinnässä. Kannustamme paikallisyhdistyksiä
tekemään vaikuttamistyötä paikallisten yrittäjävaltuutettujen kanssa.
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3. VAHVIN TALOUSELÄMÄN VERKOSTO
Verkostovaliokunnan toiminta pohjautuu alla oleviin strategisiin painopisteisiin.
Valiokunta käyttää aktiivisena vaikuttamisen välineenä kannanottoja.
Verkostovaliokunta tukee muiden valiokuntien toimintaa edistämällä verkostojen
syntymistä.

Valiokunnan sihteerinä toimii Anna-Liisa Järvenpää.

3.1 Luotettava yhteistyökumppani
Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden elinkeinoelämän järjestöjen ym. yhteistyökumppaneiden
kanssa, esim. tapahtumia ja toimintaa.

3.2 Tunnetuin yrittäjyyden edistäjiä
Savon Yrittäjien viestintä on vaikuttavaa ja näkyvää. Pidämme huolen siitä, että yrittäjien ääni
tulee kuulluksi erilaisissa verkostoissa. Edistämme myös yrittäjien keskinäistä
verkostoitumista ja korostamme viestinnässä yrittäjäjärjestön merkitystä alueensa
tärkeimpänä verkostoitumiskanavana.

Viestinnän kohderyhminä ovat jäsenet, luottamushenkilöt ja medianäkyvyyden kautta ns.
”suuri yleisö”, jolla tavoitetaan potentiaaliset jäsenet, yhteistyökumppanit jne. Jatkossa myös
valiokuntien toiminnasta tiedotetaan enemmän.

Julkaisemme yhdessä Finnveran ja ELY-keskuksen kanssa kaksi kertaa vuodessa Pk-
yritysbarometrin, jonka tuloksia hyödynnetään viestinnässä läpi vuoden. Barometrin
julkistamistilaisuuksia uudistetaan jatkuvasti, kokeilemme helmikuussa uudenlaista, yleisölle
avointa mallia.

Savon Yrittäjät palkitsee Maakunnallisen Vuoden Yrittäjän, Vuoden Yksinyrittäjän.

3.3 Sitoutuneet luottamushenkilöt ja toimiva asiantuntijaverkosto
Savon Yrittäjät ylläpitää jäsenistä koostuvaa asiantuntijaverkostoa. Luottamushenkilöitä
innostetaan ja sitoutetaan tehtävässään ja edistetään paikallisyhdistysten keskinäistä
yhteistyötä.
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4. JÄSENYRITTÄJÄN TUKI
Järjestövaliokunnan toiminta pohjautuu alla oleviin strategisiin painopisteisiin.

Valiokunnan sihteerinä toimii Eeva Pekonen.

4.1 Laadukkaat jäsenpalvelut
Alueellisten jäsenpalveluiden ja -etujen kehittäminen.

4.2 Yrittäjien osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjä
Järjestämme jäsentapahtumia tapahtumakalenterin mukaisesti hyödyntäen myös
ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia.

Tuetaan Nilsiän Yrittäjien koordinoimaa maakunnallista Yrittäjäjuhlaa. Talousvastuu
tapahtumasta kantaa Savon Yrittäjät Oy.

Hallinnoimme digitaalisuutta edistävää Yritys Oppii ja Menestyy (YOM)-koulutushanketta
hankesuunnitelman mukaisesti.

Rakennamme maakuntaamme yritystemme kehittämis- ja yrittäjän tukipalvelun, joka antaa
yrittäjälle henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin,
hyvinvointiin ja yrittäjän jaksamiseen liittyvissä asioissa. Yrityskummit ovat tukipalvelun
perusta, toimien yhdessä julkisten ja kolmannen sektorin tukipalveluiden kanssa. Tämä vaatii
yrityskummitoiminnan uudenlaista aktivointia ja kummiverkoston kasvattamista laadullisesti,
toimialoittain ja ikärakenteeltaan.

4.3 Paikallisyhdistysten toiminnan tuki
Järjestetään paikallisyhdistystiimin (PY-tiimi) kokouksia kahdeksan kertaa vuoden aikana.
Kokoukset on tarkoitettu paikallisyhdistysten puheenjohtajille, mutta on avoin myös
paikallisyhdistysten muille hallituksen jäsenille.

Annamme tukea ja apua paikallisyhdistystemme viestintään.

Toimitamme jäsenraportit paikallisyhdistyksille kuukausittain sekä muulloin pyynnöstä.

Ylläpidämme jäsenjärjestelmää alueemme jäsenten osalta käyttäen Suomen Yrittäjien
jäsenhuoltojärjestelmää.

Toteutamme tammikuussa paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille tarkoitetun
hallitustyöskentelyn koulutuksen (Y-luotsi).

Järjestämme POMO I koulutuksen uusille paikallisyhdistysten puheenjohtajille, sekä
koordinoimme alueemme puheenjohtajien osallistumista POMO II- ja POMO III-koulutuksiin.
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5. Nuorten Yrittäjien toiminta
Edistämme nuorten yrittäjien verkostoitumista ja kiinnostusta järjestöä kohtaan panostaen
nuoriin yrittäjiin mm. jäsenhankinnassa. Vuoden aikana nuorten yrittäjien keskuudesta
valitaan Vuoden Nuori Yrittäjä sekä Vuoden Tsemppariyrittäjä.

6. Seniorijäsenten toiminta
Aktivoimme yritystoimintaansa lopettavia liittymään seniorijäseniksi. Järjestämme
seniorijäsenille aktiivista toimintaa.

Tuemme Emeritusklubimme aktiivista toimintaa ja olemme tarpeen mukaan mukana klubin
kokoontumisissa.

7. Hallinto ja henkilöstö
Taloushallinnon järjestelmämme on pilvipalvelupohjainen ja täysin paperiton, ulkoistaen
tilitoimistopalvelun ja palkanlaskennan.

Jokaisen toimihenkilön kanssa käymme vuosittaiset kehityskeskustelut sekä
puolivuotistarkastelut.

8. Budjetti
Talousarvio 2018 liitteenä.

9. Liitteet
Toimintakalenteri 2018 liitteenä.
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