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JOHDANTO 

Vuosi 2018 on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien 79. toimintavuosi. Useiden eri ennusteiden 
mukaan vuosi alkaa totuttua tukevamman talouskasvun merkeissä.  

Myös alueemme jäsenyrittäjät katsovat aiempaa luottavaisemmin tulevaisuuteen. Syk-
syllä 2017 julkaistussa pk-yritysbarometrissa suhdannenäkymää kuvaava saldoluku hyp-
päsi peräti 11 pykälää ylöspäin. 49 % vastaajista uskoi suhdannenäkymän pysyvän lä-
himmän vuoden aikana oman yrityksensä osalta ennallaan, 42 % uskoi tilanteen parane-
miseen ja 8 % ennakoi huononevia suhdanteita. 

Suhdannenäkymää kuvaava barometrin käyrä jatkoi eteläpohjalaisten vastaajien osalta 
jyrkästi ylöspäin, mutta koko maan odotuksia kuvaava viiva näytti maltillisempaa kas-
vusuuntaa. Oman alueemme ja koko maan osalta saldoluvut päätyivät entistä lähem-
mäs toisiaan (34 ja 38).  

Alueen yritysten näkemys työpaikkojen määrän tulevasta kehityksestä on parantunut. 
20 % vastaajista uskoi työpaikkojen määrän kasvavan ja 8 % ennakoi työpaikkojen mää-
rän vähenemistä. 

Yleisesti ottaen taloustilanne on eteläpohjalaisissa yrityksissä kuitenkin hyvin kaksija-
koinen. Esimerkiksi useilla metallialalla toimivilla yrityksillä vakavaksi kasvun esteeksi 
on muodostunut puute osaavista työntekijöistä. Toisaalta taas alueellamme on paljon 
sellaisia yrityksiä, joihin myönteinen talouskasvu ei ole vielä heijastunut millään ta-
valla. 

Investointien osalta pk-barometri ei lupaa tilanteen paranemista, sillä saldoluku pysyi 
ennallaan. Vahvimmin alueella uskotaan materiaalien hintojen nousuun sekä loppu-
tuotteiden ja palvelujen hinnan nousuun. 

Eniten kehittämistarvetta pk-yritystemme päättäjät näkevät markkinoinnissa ja myyn-
nissä sekä henkilöstön kehittämisessä ja verkostoitumisessa. Pahimpina kehittämisen 

esteinä nähdään kustannustaso, 
kilpailutilanne ja yritystoimin-
nan sääntely. Jälkimmäisen si-
sällä suurimmaksi kehittämisen 
esteeksi erottuvat byrokratia 
(44 %) ja työehtosopimukset (31 
%). 

Omistajanvaihdosta suunnitte-
levien yritysten määrä on voi-
makkaassa kasvussa. Seuraavan 
kymmenen vuoden aikana omis-
tajanvaihdosta ilmoittaa suun-

nittelevansa 44 % alueemme yrityksistä. Tämä tarkoittaa lukumääräisesti noin 6 000 
yritystä. Seuraavan kahden vuoden aikana omistajanvaihdosta suunnittelee 14 % ja vas-
taavana aikana yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee 12 %. 

Tämän takia Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ja alueen kuntien yhteisen omistajanvaihdos-
palvelun merkitys tulee entisestään korostumaan. Palvelun rahoitusta on päätetty jat-
kaa vuoden 2020 loppuun saakka. Myöhemmin palvelu voisi nykyisten rahoittajien nä-
kemyksen mukaan siirtyä luontevasti maakunnan vastuulle. 

 

OMISTAJANVAIHDOSTA SUUNNITTELEVIEN 
YRITYSTEN MÄÄRÄ ON VOIMAKKAASSA 
KASVUSSA. SEURAAVAN KYMMENEN VUO-
DEN AIKANA OMISTAJANVAIHDOSTA IL-
MOITTAA SUUNNITTELEVANSA 44 % ALU-
EEMME YRITYKSISTÄ. TÄMÄ TARKOITTAA 
LUKUMÄÄRÄISESTI NOIN 6 000 YRITYSTÄ. 
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Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on pohjalaisen yrittäjän ja pk-yritysten edunvalvoja sekä 
yrittäjyyden asiantuntija. Vaikutamme jatkuvasti asioihin, jotka parantavat pk-yritys-
temme toimintaympäristöä. Aluejärjestön vaikuttajan rooli tulee korostumaan jo maa-
kuntahallinnon suunnittelu- ja perustamisvaiheessa. 

Maan hallituksen esitykset sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvupalvelujen uudistami-
sesta antavat hyvät mahdollisuudet pk-yrittäjien osallistumiselle palvelujen tuottami-
seen. Aluejärjestön on pidettävä kiinteästi yhteyttä maakuntahallinnon valmistelussa 
mukana oleviin virkailijoihin ja luottamushenkilöihin. Soten osalta Etelä-Pohjanmaan 
Yrittäjien tavoitteena on se, että pk-yritysten osuutta palvelutuotannossa tuetaan 
myös siten, että maakunta tulee hakemaan henkilökohtaisen budjetoinnin pilottihan-
ketta.  

Sekä henkilökohtaisen budjetoinnin että asiakassetelin mahdollisimman laaja käyttämi-
nen on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Tämä edellyttää aluejärjestöltä myös pit-
käjänteistä koulutusta jäsenyrittäjille. 

Vaikuttamistyössä ja viestinnässä pidetään esillä edellä mainittujen asioiden lisäksi 
kaikkia muitakin yrittäjän arkeen liittyviä ajankohtaisia asioita. Paikallisen sopimisen 
tärkeyttä korostetaan myös sidosryhmäyhteistyössä mm. kansanedustajien ja muiden 
päättäjien kanssa. 

Paikallisyhdistystemme keskimääräinen järjestäytymisaste ja jäsenpysyvyys ovat edel-
leen valtakunnan korkeimpia. On kuitenkin tosiasia, että jäsenmäärä on laskenut koko 
järjestössä jo pidemmän aikaa. Siksi sekä jäsenhankintaan että jäsenpysyvyyteen kiin-
nitetään vuoden 2018 aikana erityistä huomiota yhdessä paikallisyhdistysten ja keskus-
järjestön kanssa. 

EDUNVALVONTA, ASIANTUNTIJUUS SEKÄ JÄSENPALVELUT 

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien painopisteet vuonna 2018:  

Aluejärjestön toiminnan painopisteet määritellään jäsenyrittäjien ja luottamushenki-
löiden näkemysten mukaisesti. Rajallisten resurssien takia voimavarat keskitetään jä-
senyrittäjien kannalta tärkeimpien asioiden hoitamiseen. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien 
vaikuttamisessa otetaan huomioon myös Suomen Yrittäjien toiminnan painopisteet. 

Pohjalaisten yrittäjien menestyminen 

Alueemme hyvinvointi luodaan yrityksissä tehtävällä työllä. Vaikutamme asioihin, jotka 
parantavat alueemme yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimintamah-
dollisuuksia.  

Oman verkostomme avulla luomme uusia avauksia ja kannanottoja, jotka tuomme jul-
kiseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhömme. 

Seuraamme kilpailuneutraliteetin toteutumista, jotta kilpailuasetelma yksityisen ja 
julkisen elinkeinotoiminnan välillä on terve ja tasapuolinen. Vaikutamme kuntien, kun-
tayhtymien ja yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa myös valtion omistajaohjaukseen, 
jotta julkinen sektori ei sotke kilpailtuja markkinoita. 
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Alueellinen elinkeinopolitiikka 

Sote- ja maakuntauudistus 

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen itsenäisyyden ajan suurimpia hallinnon ja toi-
mintatapojen uudistuksia. Se vaikuttaa suoraan tai välillisesti useimpien yrittäjien ar-
keen. 

Aluejärjestö on mukana keskeisissä uudistusta valmistelevissa työryhmissä vaikutta-
massa siihen, että pk-yritysten aidot ja tasapuoliset toimintamahdollisuudet turvataan 
ja että toisaalta myös pk-sektorin tarvitsemat palvelut toteutetaan mahdollisimman 
hyvin. 

Vaikutamme uudistuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen myös siten, että pidämme 
kiinteästi yhteyttä uudistusta valmisteleviin virkailijoihin ja päätöksentekijöihin. 

Maakuntavaalit 2018 

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään todennäköisesti lokakuussa 2018. Maakunta-
vaalikampanjamme koostuu useista eri osista. Tavoitteenamme on: 

- kannustaa yrittäjiä asettumaan ehdolle maakuntavaaleissa, 

- tukea ja kannustaa kaikkia ehdokkaita yrittäjämyönteiseen vaikuttamistyöhön, 

- vaikuttaa siten, että maakunta tekee yrittäjämyönteistä politiikkaa ja yrittäjyyden 
olosuhteita parantavia päätöksiä. 

Hyödynnämme monipuolisesti viestinnän kanaviamme maakuntavaalikampanjassa. Jär-
jestämme ehdokkaille koulutustilaisuuksia. 

Eduskuntavaalit 2019 

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2019. Tavoitteenamme on saada yrittä-
jämyönteisiä ja yrittäjyyttä ymmärtäviä ehdokkaita kaikkien puolueiden ehdokaslis-
toille. Puolueiden piirijärjestöille tarjotaan yrittäjyyteen liittyvää koulutuskokonai-
suutta loppuvuonna 2018. 

Yrittäjyyskasvatuksella tulevaisuuteen 

Yrittäjyyskasvatuksen tärkeys tulee edelleen korostumaan. Kannustamme alueemme 
yrittäjiä mukaan yrittäjyyskasvatukseen mm. vierailujen ja yritysesittelyiden kautta. 
Tarjotaan yrittäjyyteen liittyvää koulutusta myös opettajille. 

Keskeiset sidosryhmät 

Aluejärjestön luottamus- ja toimihenkilöt ovat edustettuina kaikissa niissä työryhmissä, 
joissa käsitellään jäsenyrittäjiemme toimintaedellytysten kannalta oleellisia kysymyk-
siä. Keskeisiä sidosryhmiä ovat: 

- alueen kunnat ja elinkeino-organisaatiot 
- alueen kansanedustajat ja puolueiden piirijärjestöt 
- ELY-keskukset ja AVI 
- Finnvera, rahoitussektori 
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- Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot 
- Maakunnalliset liitot 
- tiedotusvälineet 
- verohallinto 

 
Hankkeet ja projektit 

Yrittäjyyteen ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa jatketaan yhteistyötä tutkimustoi-
mintaa tekevien tahojen kanssa. Varmistamme, että alueen tutkimus- ja kehittämistoi-
minnassa yrittäjännäkökulma on vahvasti esillä ja että pk-yritykset sekä tk-organisaa-
tiot ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. 

Järjestön omana tutkimustoimintana toteutetaan tarvittaessa kyselyjä ja selvityksiä 
toiminnan kehittämisen ja vaikuttamistyön tarpeisiin. Yhteistyössä Finnveran ja ELY-
keskuksen kanssa julkaistaan kaksi kertaa vuodessa alueellisen pk-yritysbarometrin tu-
lokset. 

Toiminnassa huomioidaan erityisesti sellaiset hankkeet ja ohjausryhmät, jotka kehittä-
vät yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista, kasvua, kansainvälistymistä sekä 
omistajanvaihdosten, yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden edistämistä. 

Vaikutamme siihen, että alueelliset kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot sekä tutkimus 
säilyvät ja kehittyvät vahvan toisen asteen lisäksi. Ammattikoulutuksen reformin edel-
lyttämää yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön lisäämistä tuetaan. Aluejärjestö 
tukee myös Epanet III-vaiheen Yrittäjyyden tutkimushanketta aiemmin päätetyllä ta-
valla.  

Yrittäjän apuverkoston toimintaa kehitetään kutsumalla mukaan uusia toimijoita ver-
kostosta poistuneiden tilalle. Erityisesti etsitään liiketoiminnan ja rahoituksen sekä 
työssä jaksamisen ja henkisen avun osaajia. Selvitetään mahdollisuudet kehittää yh-
teistyötä yrityskummien kanssa. 

Viestintä 

Viestinnän tavoitteena on vahvistaa yrittäjämyönteistä ilmapiiriä, ottaa kantaa yhteis-
kunnallisiin asioihin sekä pitää esillä pk-yritystoiminnan merkittävä rooli alueen elin-
voimaisuuden ylläpitäjänä ja kehityksen edistäjänä. 

Viestinnän tehtävänä on tukea edunvalvontatyön tavoitteiden toteutumista, parantaa 
yrittäjien asemaa ja yrittäjyyden edellytyksiä. Viestintä on avointa ja aktiivista jäsen-
yritysten, muiden aluejärjestöjen sekä Suomen Yrittäjien suuntaan. Viestintää tehdään 
yhä enemmän yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Myös mediasuhteita yllä-
pidetään paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.  

Sisäinen viestintä 

Sisäinen viestintä kohdentuu jäsenyrittäjille, luottamushenkilöille sekä paikallisyhdis-
tyksille. Ajankohtaisista järjestötoiminnan ja edunvalvonnan uutisista, yrittäjille hyö-
dyllisistä tapahtumista ja koulutuksista informoidaan jäsenistöä kuukausittain toimitet-
tavan jäsentiedotteen lisäksi paikallisyhdistysviestillä sekä sosiaalisen median kautta. 

Yrittävä Lakeus-lehden ilme uudistetaan ja ilmestymiskerrat vähennetään nykyisen 
kuuden sijasta neljään. Yrittävä Lakeus-lehteen sisältynyt Suomen Yrittäjien toimit-
tama Yrittäjäinfo tulee muuttumaan vuoden 2018 aikana. 
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Ruotsinkielisille jäsenille toimitettavan Företagare i Finland lehden teossa olemme 
edelleen mukana toimittamalla yhden juttukokonaisuuden lehden teeman mukaisesti.  

Kuukausittain ilmestyvän sähköisen jäsentiedotteen sisältö koostuu ajankohtaisista 
edunvalvonnan asioista sekä ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja tapahtumista. 
Paikallisyhdistysviestiin kootaan järjestön ajankohtaisia asioita paikallisyhdistysten hal-
litusten kokouksissa käsiteltäviksi.   

Mobiilijäsenkortti on uusi sisäisen viestinnän väline. Mobiilijäsenkortti sisältää toimis-
ton ja luottamushenkilöstön ja neuvontapalveluiden yhteystietojen lisäksi mahdollisuu-
den jäsenpalautteeseen, jäsenedut, tapahtumat, koulutukset, y-lahjojen verkkokaupan 
sekä some-kanavissa tapahtuvan uutisvirran. 

Ulkoinen viestintä 

Ulkoisen viestinnän tärkein tehtävä on pitää esillä edunvalvonnallisesti tärkeitä ja 
ajankohtaisia asioita. Ulkoinen viestintä koostuu uutisista, tiedotteista ja mielipidekir-
joituksista. Ulkoisen tiedottamisen kanavana median lisäksi toimivat myös useat alu-
eelliset ohjaus- ja työryhmät ja uutiskirjeet, kotisivut ja sosiaalinen media.  

Yhteistyö Pohjalainen Yrittäjä-lehden kanssa jatkuu edelleen.  

Omistajanvaihdospalvelu ja Etelä-Pohjanmaan Yrityspörssi 

Omistajanvaihdospalvelumme tehtävänä on herätellä myyjiä ja ostajia ja pitää teemaa 
säännöllisesti esillä mediassa. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät palvelee yrityskaupan osa-
puolia luottamuksellisesti ja maksutta pyrkien lisäämään onnistuneiden omistajavaih-
dosten määrää alueellaan.  

Jokainen yrityskauppa on yksilöllinen prosessi, jonka tukemiseksi tarjoamme henkilö-
kohtaista neuvontaa yrityksen myymiseen ja ostamiseen liittyvissä asioissa jäsenyy-
destä riippumatta. Autamme julkisten osto- ja myynti-ilmoitusten laatimisessa, tu-
emme yrityskaupan osapuolia mentorijärjestelmää hyödyntäen sekä järjestämme kou-
lutustilaisuuksia omistajanvaihdoksen eri teemoista. 

Omistajanvaihdoksessa tarvitaan useiden eri alojen yksityisiä ja julkisia asiantuntijoita. 
Alueella yritysten omistajanvaihdosta tuetaan mallilla, jossa Etelä-Pohjanmaan Yrittä-
jät antaa aiheeseen liittyvää maksutonta neuvontaa ja yksityiset toimijat toteuttavat 
vaihdoksiin liittyvät paperi- ja muut tekniset työt ja valmistelut, toimien esimerkiksi 
neuvotteluissa kauppaosapuolten edusmiehinä.  
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Omistajanvaihdoksissa hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan Yrityspörssiä (www.epyri-
tysporssi.fi) ja lisänäkyvyyttä tarjotaan myös monipuolisilla markkinointimahdollisuuk-
silla.  Jäsentiedotteessa luetellut omistajanvaihdosasiantuntijat antavat myös maksu-
tonta puhelinneuvontaa.  

Vuonna 2018 omistajanvaihdospalvelu toteutetaan Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ja alu-
een kuntien yhteisellä rahoitusmallilla, jossa kuntien rahoitusosuus on 85 % ja Etelä-
Pohjanmaan Yrittäjien 15 %. Rahoitusmalli on vahvistettu vuosille 2018 – 2020. Palve-
lun toimintaa ja tavoitteiden toteutumista seuraa Omistajanvaihdosryhmä. Omistajan-
vaihdosryhmä koostuu kuntien nimeämistä seutukuntien edustajista. 

Omistajanvaihdosfoorumin toiminta jatkuu säännöllisenä. Keskeisenä sisältönä on omis-
tajanvaihdostyön kehittäminen pitkällä aikajänteellä.  Omistajanvaihdosteemaan liitty-
vän tutkimustyön osalta yhteistyö jatkuu tiiviinä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Oy:n 
kanssa. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien omistajanvaihdospalvelussa ja siihen liittyvässä 
kehittämistyössä hyödynnetään viimeisintä tutkimustietoa vieden arjen toiminnaksi. 
Olemme myös mukana Suomen Omistajanvaihdosseuran toiminnassa ja hallituksessa. 

Jäsenpalvelut 

Jäsenten käytössä ovat monipuoliset jäsenpalvelut, kuten laki- ja yritystoiminnan neu-
vontapalvelut, koulutus- ja verkkopalvelut sekä yhteistyökumppanien tarjoamat jäsen-
edut. 
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Neuvontapalvelut 

Tarjoamme maksutonta puhelinneuvontaa alueellisten asiantuntijoiden sekä Suomen 
Yrittäjien lakiasiainneuvojien kautta. Yrittäjien Lakiklinikka tarjoaa jäsenistölle mak-
suttoman lyhyen tapaamisen lakimiehen kanssa. 

Monipuolisilla neuvontapalveluilla tarjotaan jäsenyrittäjille tukea ja apua yritystoimin-
nan eri osa-alueilla. Ajankohtaisia kysymyksiä otetaan esille myös kotisivuillamme sekä 
jäsentiedotteen liitteenä ilmestyvässä Yrittäjä-infossa. 

Koulutus- ja seminaaritarjonta, tapahtumat 

Koulutuksia järjestetään jäsenistöltä tulevan palautteen ja ilmenevien tarpeiden mu-
kaan. Koulutuksissa painotetaan pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmaa sekä 
verkostoitumismahdollisuuksia. 

Vuonna 2018 järjestettäviä koulutuksia ovat mm. Yksinyrittäjän Iltakoulu, myynnin ja 
markkinoinnin koulutus, digisosaamisen koulutus ja yrityksen talouteen ja verotukseen 
liittyvä koulutus. Omistajanvaihdosneuvonnan osana järjestetään omistajanvaihdoksiin 
liittyviä koulutuksia ja tapahtumia. 

Koulutukset järjestetään jäsenten toivomuksesta yleensä iltaisin. Jäsenille koulutukset 
ovat pääsääntöisesti maksuttomia, ei-jäsenille maksullisia. Jäsenhyödyn arvo tuodaan 
esille tapahtuma- ja koulutustarjonnassamme. 

Koulutuksia ja tapahtumia markkinoidaan aluejärjestön jäsentiedotteessa ”Yrittävä La-
keus”, kotisivuilla, Facebook-sivulla ja sähköisessä jäsentiedotteessa. Lehtimainontaa 
hyödynnetään harkinnan ja tarpeen mukaan.  

Toimintasuunnitelman lopussa on vuoden 2018 alustava tapahtuma- ja koulutuskalen-
teri. 

Vuoden aikana järjestetään useita erityyppisiä jäsenille suunnattuja tapahtumia ja ti-
laisuuksia. Valtakunnalliset tapahtumat kuten Yrittäjän päivä 5.9. ja Yrittäjäkuukausi 
lokakuussa toteutetaan alueellisina ja paikallisina tapahtumina. 

Jäsenedut 

Jäsenyrittäjät voivat hyödyntää etuja, jotka koostuvat Suomen Yrittäjien valta-
kunnallisista eduista, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueellisista eduista ja pai-
kallisyhdistysten omista paikallisista jäseneduista. Jäseneduista tiedotetaan 
säännöllisesti jäsentiedotteessa, kotisivuilla, tapahtumissa ja eri julkaisuissa. 

Yrittäjän apuverkosto 

Apuverkosto on suunnattu vaikeuksiin joutuneille yrittäjille. Yrittäjän apuverkosto tar-
joaa väylän vertaistukeen ja ammattimaiseen kriisiapuun. Tuki koostuu vertaistuesta, 
henkisestä tuesta ja talouden vakauttamispalvelusta. 

Apuverkoston toimintaa koordinoi alueellinen ryhmä ja yhteistyö hiippakunnan kanssa 
jatkuu. Verkoston toimintaa kehitetään kutsumalla mukaan uusia toimijoita. Erityisesti 
etsitään liiketoiminnan ja rahoituksen sekä työssä jaksamisen ja henkisen avun osaajia. 
Selvitetään mahdollisuudet kehittää yhteistyötä yrityskummien kanssa. 
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JÄRJESTÖTOIMINTA 

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on Suomen Yrittäjien aluejärjestö, joka toimii Etelä-Poh-
janmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella yhteensä 30 paikallisyhdistyksen voimin. 
Jäsenilleen yrittäjäjärjestö tarjoaa vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja val-
takunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Kolmipor-
tainen järjestöorganisaatio muodostuu paikallisyhdistyksistä, aluejärjestöistä ja kes-
kusjärjestöstä sekä keskusjärjestöön liittyneistä toimialajärjestöistä. 

Aluejärjestö 

Aluejärjestön toiminnan tarkoitus on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten 
ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, 
tehdä edunvalvontatyötä valtakunnallisesti, alueellisesti ja seudullisesti sekä käydä ak-
tiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen 
ajamiseksi aluejärjestö 

- edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä 

- edustaa jäsenkuntaansa suhteissa alue- ja paikallishallintoon sekä tekee yritystoi-
mintaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoi-
tuksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin 

- harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus ja tutkimustoimintaa yritystoimin-
taa ja työelämää koskevissa asioissa. 

Näiden yhteistoiminnassa paikallisyhdistysten kanssa tehtävien toimien lisäksi aluejär-
jestö tukee paikallisyhdistyksiä kunnallisessa edunvalvonnassa tiedottaen ajankohtai-
sista asioista ja tapahtumista. Aluejärjestö tukee ja aktivoi paikallisyhdistysten toimin-
taa ja luottamushenkilöitä järjestökoulutuksin sekä yhteisin tilaisuuksin. 

Aluejärjestön edustajat osallistuvat Suomen Yrittäjien hallituksen, eri valiokuntien ja 
työryhmien työskentelyyn. Aluejärjestö tekee lisäksi aloitteita, ottaa kantaa ja antaa 
lausuntoja sidosryhmille, keskusjärjestön hallitukselle, eri valiokunnille ja työryhmille. 

Luottamushenkilöorganisaatio 

Aluejärjestössä päätösvaltaa käyttää sääntöjen mukaan aluejärjestön kokous. Aluejär-
jestön vuosikokous pidetään syys-marraskuussa. Toimeenpaneva elin on aluejärjestön 
hallitus. Aluejärjestöllä on puheenjohtaja ja yhdestä kolmeen (1-3) varapuheenjohta-
jaa, jotka toimivat hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina. Aluejärjestön 
käytännön toimintaa hoitaa hallituksen apuna toimitusjohtaja. 

Luottamushenkilöt aluejärjestön hallitukseen valitaan aluejärjestön vuosikokouksessa. 
Vuosikokouksessa päätösvaltaa käyttävät paikallisyhdistysten valtuuttamat edustajat. 

Hallituksen työvaliokunta vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa hallituksen ohjeiden 
mukaisesti yhteiskuntasuhteiden ja sidosryhmäyhteyksien hoidosta, ohjaa järjestön 
työtä yhdistyksen kannalta merkittävässä strategisessa valmistelussa ja aluejärjestöä 
koskevien merkittävien sopimusten teossa, palvelujen kehittämisessä sekä yrittäjien 
yhteistyön edistämisessä.   
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Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien hallinto 

 

 
Edunvalvonta ja vaikuttaminen 

Aluejärjestön edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä toteutetaan kolmetasoisena.  

Hallituksen työvaliokunta toimii maakunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana alue-
hallintoon ja sidosryhmiin. Toiminnassaan työvaliokunta toteuttaa aluejärjestön halli-
tuksen tekemiä linjauksia edunvalvonnassa.  

Toimiala- ja asiakokonaisuuksien edunvalvontaan sekä paikallisen vaikuttamisen tueksi 
aluejärjestön hallitus nimeää kolme vaikuttamisen ryhmää. Neljä verkostoryhmää osal-
listuu oman teema- tai toimialueensa jäsenpalveluiden kehittämiseen ja tuo edunval-
vontaan liittyviä kysymyksiä edunvalvontaryhmään ja työvaliokuntaan. 

Vaikuttamisen ryhmät 

Edunvalvontaryhmä 

Ryhmän vaikuttamisen sektoreita ovat alueen kehittämiseen liittyvät asiakokonaisuu-
det, yritys- ja työlainsäädäntö sekä verotus ja rahoitus. Ryhmän tehtävänä on nostaa 
esille alueen, pohjalaisten yrittäjien ja pk-yritysten elinkeinoasioihin liittyviä edunval-
vontanäkökulmia ja evästää aluejärjestön hallitusta, työvaliokuntaa ja toimistoa näi-
den näkökulmien eteenpäin ajamisessa. Ryhmä toimii aluejärjestön ja jäsenten väli-
senä vaikuttamisen kanavana. 

Alueellinen ryhmä 

Ryhmän jäsenten tehtävänä on toimia paikallisyhdistysten toiminnan ja paikallisen vai-
kuttamisen tukena ja toiminnan koordinaattorina. Alueryhmän jäsenten toimialueet 
muodostuvat elinkeinoyhtiöiden tai elinkeinoasiamiesten toiminta-alueisiin perustuen.  

 



14 Toimintasuunnitelma 2018 
 

  

 Alvar Aallon katu 3 | 60100 Seinäjoki | 06 420 5000 | epy@yrittajat.fi 
 

Järjestöryhmä 

Ryhmän tehtävänä on järjestön hallintoon ja toiminnan rakenteisiin liittyvien asioiden 
valmistelu (esim. edunvalvontaryhmien jäsenvalintojen valmistelu, aluejärjestön tule-
van toiminnan suunnittelu tuleville vuosille sekä vuosittaiset koulutustarpeet paikallis-
yhdistysten luottamushenkilöille). 

Verkostoryhmät 

Verkostoryhmät kehittävät oman toimialueensa aluejärjestön tapahtumia ja koulutuk-
sia sekä tekevät edunvalvontaan ja aluejärjestön jäsenpalveluihin liittyviä esityksiä 
vaikuttamisen ryhmiin ja työvaliokuntaan. Aluejärjestön puheenjohtajiston jäsen toi-
mii verkostoryhmien koordinaattorina. 

Nuorten Yrittäjien ryhmä 

• Nuorten yrittäjien toiminnan edistäminen alueella 
• Nuorille yrityksille suunnattujen tapahtumien järjestäminen 

 
Yksinyrittäjien ryhmä 

• yksinyrittäjien yhteisöllisyyden ja toiminnan edistäminen alueella 
• edunvalvonnan tukena yksinyrittäjiä koskevissa asioissa 

Viestintä 

• keskeisenä tehtävänä on kehittää aluejärjestön viestintää sekä sisällöltään että 
välineiden osalta 

• yrittäjäkuukauden teeman suunnittelu 
 

Visionäärit 

• tehtävänä on tunnistaa tulevaisuuden kehityssuunnat ja niiden vaikutukset yrit-
täjyyteen ja pk-yrityksiin alueella 

 
 

Tuki- ja toimialaryhmät 

Aluejärjestön hallituksella tai työvaliokunnalla on mahdollisuus perustaa tarvittaessa 
toimialaryhmien tukiryhmiä edunvalvontaryhmien työn tukemiseksi. Mahdolliset toimi-
alaryhmät toimivat yrittäjävetoisesti. 

Vuonna 2017 perustettuja ryhmiä ovat liikenteen ja sosiaali- ja terveysalan tukiryhmät. 

Foorumit vaikuttamistyön tukena 

Vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Foorumit kokoontuvat säännölli-
sesti käsittelemään ajankohtaisia yrittäjyyteen liittyviä asioita. Foorumien jäsenet ovat sidos-
ryhmien edustajia, jotka kutsutaan tapaamisiin ja tilaisuuksiin. 

- Omistajanvaihdosfoorumi 
- Kasvuyrittäjyyden foorumi 
- Rahoittajien foorumi 
- Elinkeinotoimijoiden foorumi 
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Järjestökoulutus luottamushenkilöille 

Aluejärjestön tavoitteena on aktivoida ja tukea alueensa luottamushenkilöitä järjestö-
toiminnassa sekä löytää uusia aktiivisia henkilöitä toimintaan. Paikallisyhdistysten luot-
tamushenkilöiden ja jäsenten osaamista ja sitoutuneisuutta tuetaan järjestökoulutus-
ten ja seminaarien avulla.  

Syksyn luottamushenkilöseminaarissa keskitytään seuraavan vuoden toiminnan suunnit-
teluun. 

POMO –koulutus uusille puheenjohtajille 

POMO-koulutukset on suunnattu paikallisyhdistysten uusille puheenjohtajille. POMO I -
koulutuksen toteuttaa aluejärjestö ja koulutus pidetään alueen paikallisyhdistysten 
luottamushenkilövalintojen selvittyä vuosittain joulukuussa. Koulutuksessa tutustutaan 
yrittäjäjärjestöön toimintaan, aluejärjestön palveluihin ja käydään läpi hallitustyös-
kentelyä.  

POMO II -koulutukset toteuttaa Suomen Yrittäjät. Keväällä pidettävä POMO II -koulutus 
syventää puheenjohtajan tietämystä järjestöstä ja sen keskeisistä tavoitteista sekä an-
taa valmiuksia paikallisyhdistyksen johtamiseen sekä esiintymistaitoon. Aihealueita 
ovat muun muassa perustietämys suomalaisesta yrityskentästä, kuntavaikuttaminen, 
järjestöviestintä ja esiintyminen. 

POMO III -koulutus on puheenjohtajakoulutuksen kansainvälistymisjakso ja sen toteut-
taa keskusjärjestö. POMO III:een voivat osallistua ne paikallisyhdistysten puheenjohta-
jat, jotka ovat edellisenä vuonna osallistuneet Suomen Yrittäjien POMO II -koulutuk-
seen. POMO III -koulutuksessa käydään läpi Suomen Yrittäjien kansainvälistä toimintaa 
ja yrittäjien edunvalvontaa EU-tasolla. Lisäksi tutustutaan Euroopan parlamentin ja ko-
mission keskeisiin tehtäviin. 

Muut koulutustilaisuudet puheenjohtajille 

Paikallisyhdistysten puheenjohtajille järjestetään tammikuussa 2018 viestintäkoulutus 
vaikuttamisen ja edunvalvonnan tukemiseen.  

Paikallisyhdistysten puheenjohtajille järjestetään kaksi alueellista koulutuspäivää pai-
kallisen vaikuttamistyön tueksi. AluePOMOt järjestetään keväällä ja syksyllä. 

Puheenjohtajat kutsutaan myös toimintavuoden lopulla yhteiseen palaute- ja kokemus-
tenvaihtotilaisuuteen. 

Sihteerikoulutus 

Paikallisyhdistysten sihteereille järjestetään oma koulutus helmikuussa 2018.  

Viestintäkoulutus 

Paikallisyhdistysten viestinnästä vastaaville järjestetään koulutus keväällä 2018. Alue-
järjestö avustaa paikallisyhdistyksiä verkkosivujen ylläpidossa sekä uutiskirjeen luon-
nissa. Tarvittaessa järjestetään yhdistyskohtaisia tai alueellisia koulutuksia viestinnän 
tueksi. 
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Jäsenet ja jäsenhankinta 

Järjestön jäseneksi tullessaan yritys liittyy paikkakuntansa paikallisyhdistykseen. Pai-
kallisyhdistyksensä kautta yritys on myös Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ja Suomen Yrit-
täjien jäsenyritys. 

Paikallisyhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toiminta-alueella toimivat 
yksityisessä omistuksessa olevat oikeuskelpoiset yritykset. Paikallisyhdistyksen kannat-
tajajäseniksi voidaan ottaa sen toiminta-alueella toimivia yksityishenkilöitä ja oikeus-
kelpoisia yhteisöjä, jotka eivät täytä varsinaiseksi jäseneksi ottamisen edellytyksiä. Se-
niorijäsenyys tarjoaa aktiiviyrittäjätoiminnasta luopuneelle jäsenyrittäjälle mahdolli-
suuden jatkaa toimintaa yrittäjäjärjestön parissa.  

Opiskelijajäsenyys on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja 
opiskelevat täysipäiväisesti lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa 
tai yliopistossa. Opiskelijajäseneksi voi liittyä, vaikka ei vielä olisikaan perustanut 
omaa yritystä. Opiskelijajäsenet ovat suoraan Suomen Yrittäjien keskusliiton jäseniä. 

Paikallisyhdistystemme keskimääräinen järjestäytymisaste ja jäsenpysyvyys ovat edel-
leen valtakunnan korkeimpia. On kuitenkin tosiasia, että jäsenmäärä on laskenut koko 
järjestössä jo pidemmän aikaa. Siksi sekä jäsenhankintaan että jäsenpysyvyyteen kiin-
nitetään vuoden 2018 aikana erityistä huomiota yhdessä paikallisyhdistysten ja keskus-
järjestön kanssa. 

Yksi terveen järjestön tunnusmerkeistä on se, että järjestö täydentää itse jäsenkun-
taansa eli hankkii aktiivisesti uusia jäseniä osana päivittäistä toimintaansa. Tavoit-
teeksi onkin asetettava se, että paikallisyhdistyksen jäsenet tarjoavat jäsenyyttä aina 
kun siihen on luonteva mahdollisuus. 

Ammattimaista jäsenhankintaa jatketaan, mutta sen rinnalle etsitään myös muita yh-
teistyökumppaneita kuten yritysneuvojia ja tilitoimistojen työntekijöitä. 

Lisäksi luottamushenkilöt ja aluejärjestön työntekijät markkinoivat jäsenyyttä omalla 
toiminnallaan. Aluejärjestö tukee paikallisyhdistysten toimintaa ja näkyvyyttä tarjoa-
malla näiden käyttöön graafisen ilmeen mukaista mainosmateriaalia, mm. mainostelt-
toja, esitteitä, kyniä ja makeisia. 

Jäsentyytyväisyyttä seurataan aktiivisesti erillisten kyselyiden ja selvitysten kautta. 
Eroamisten yhteydessä saatu palaute kirjataan ja otetaan huomioon toiminnan kehittä-
misessä. 

Aluejärjestön toimisto 

Aluejärjestön toimistossa työskentelee neljä vakituista työntekijää ja yksi määräaikai-
nen työntekijä. Vakituisessa työsuhteessa ovat toimitusjohtaja, järjestöpäällikkö, tie-
dottaja ja toimistoassistentti. Määräaikaisessa työsuhteessa on omistajanvaihdosasian-
tuntija. Työharjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä otetaan toimistolle mahdollisuuksien 
mukaan. Henkilökunta osallistuu vuosittain järjestön tarjoamiin koulutuksiin ja semi-
naareihin. Tarvittaessa osaamisen päivittämiseksi osallistutaan täydennys- ja aikuiskou-
lutuksiin tai lyhytkestoisille kursseille. 
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Toimitilat, koneet, laitteet ja ohjelmat  

Aluejärjestö toimisto on omissa toimitiloissa Seinäjoella. Toimistotilat ovat sijainnil-
taan keskeisellä paikalla jäsenten helposti saavutettavissa. Toimiston koneet, laitteet 
ja ohjelmistot ovat ajanmukaiset.  

Tulonhankinta 

Aluejärjestön tulot kertyvät jäsenmaksujen palautuksina keskusjärjestöltä sekä yhteis-
työsopimuksista. Maksullisesta jäsenpalvelu- ja koulutustoiminnasta vastaa aluejärjes-
tön kokonaan omistama tytäryhtiö E-P:n Yrittäjien Palvelu Oy. 

Paikallisyhdistykset 

Paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja luottamushenkilöt osallistuvat paikalliseen 
edunvalvontaan sekä paikallisen elinkeinoelämän kehittämistä ja toimintaympäristön 
rakennemuutosta koskevaan keskusteluun. Lisäksi painotetaan kunnallisen päätöksen-
teon yritysvaikutusten arvioinnin lisäämistä ja kehittämistä. Edunvalvonnallisissa asi-
oissa hyödynnetään myös yhteyksiä paikallisiin tiedotusvälineisiin lehtiartikkeleita ja 
uutisaiheita tarjoamalla.   

Luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti oman yhdistyksensä ja aluejärjestön toimin-
taan ja sen kehittämiseen. Luottamushenkilöt osallistuvat koulutustilaisuuksiin ja jär-
jestävät mahdollisuuksien mukaan myös paikallisia koulutustilaisuuksia ja muita yrittä-
jyyttä edistäviä tapahtumia. Yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta paikkakunnalla sijaitse-
vien oppilaitosten kanssa pidetään tiiviisti yllä yrittäjäkasvatuksen ja osaavan työvoi-
man saannin merkeissä. 

Paikallisyhdistys on keskeinen paikallinen edunvalvoja kuntatasolla. Paikallisyhdistys 
toimii kunnassaan toimivien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, 
elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä. Paikallisyhdistyksen tarkoituksena 
on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toimin-
nan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan. Lisäksi paikallisyhdistys tiedottaa 
yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan 
että yleensä.  

Paikallisyhdistysten edustajat tapaavat säännöllisesti kunnan ja elinkeinotoimien edus-
tajia ja virkamiehiä sekä antavat lausuntoja ja tekevät esityksiä. Tapaamisissa painote-
taan pk-yritysten merkitystä kunnan taloudelle ja kehitykselle. 

Paikallisyhdistykset järjestävät myös koulutustilaisuuksia sekä virkistystoimintaa jäsen-
kunnalleen. 

Palkitsemiset ja huomionosoitukset 

Aluejärjestö palkitsee vuosittain alueensa menestyneitä yrityksiä.  

Maakunnallinen yrittäjäpalkinto on yrittäjälle tai yritykselle myönnettävä tunnustus 
yrittämisestä ja yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. Palkinto jaetaan joulukuun 5. 
päivä Itsenäisyyden juhlassa.   
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Maakunnallinen Nuori Yrittäjä – palkinnon tavoitteena on tuoda esille ja kannustaa 
nuoria yrittäjiä ja heidän yrityksiään sekä antaa palkittujen kautta uskallusta yrittämi-
seen sitä harkitseville tai jo yrittäjinä toimiville. Palkinto jaetaan aluejärjestön kevät-
kokouksessa. 

Maakunnallinen Yksinyrittäjä – palkinnon tavoitteena on tuoda esille ja kannustaa yk-
sinyrittäjiä sekä antaa palkittujen kautta uskallusta yrittämiseen sitä harkitseville tai 
jo yrittäjinä toimiville. Palkinnonsaajia on yksi vuosittain. Palkinto jaetaan aluejärjes-
tön ”Yksinyrittäjän päivä” -tapahtumassa. 

Suomen Yrittäjät myöntää luottamushenkilöille järjestöansiomerkkejä tunnustuksena 
yksityisen yrittäjyyden hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja tuloksellisesta työstä yrittäjä-
järjestössä. Nuorten yrittäjyyskilpailussa menestyviä nuoria kannustetaan yrittäjyyteen 
stipendipalkinnoin. 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 2018 

 

Tapahtumat 

9.2.2018  Hyvän Mielen Aamiainen 

vko 10-11/18 Yrittäjän Iltakoulu 

28.4.2018 Yksinyrittäjän päivä 

4.5.2018  Hyvän Mielen Aamiainen 

4.-7.5.2018 EPY Yrittäjämatka, Dublin, Irlanti 

20.5.2018 Perhepäivä, Ähtärin Eläinpuisto 

16.6.2018 Yrittäjän kesäpäivä 

14.7.2018 Tangotreffit 

2.11.2018 Yrittäjien teatteri-ilta, Kolmas Nainen -musikaali 

5.12.2018 Itsenäisyyden juhla 

14.12.2018 Hyvän Mielen Aamiainen 

Hallinto 

3.1.2018  Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Työvaliokunta 1/2018 

11.1.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Hallitus 1/2018 

14.-15.2.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Työvaliokunta 2/2018,  
Kansanedustajatapaaminen 
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10.3.2018 AluePOMO, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Työvaliokunta 3/2018 

8.3.2018  Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Hallitus 2/2018 

10.4.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Työvaliokunta 4/2018 

16.5.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Työvaliokunta 5/2018 

27.6.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Työvaliokunta 6/2018 

15.8.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Työvaliokunta 7/2018 

22.8.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Hallitus 3/2018 

8.-9.9.2018 Luottamushenkilöseminaari / AluePOMO 

26.9.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Työvaliokunta 8/2018 

11.10.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Hallitus 4/2018 

8.11.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Vuosikokous 

21.11.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Hallitus 5/2018, järjestäytymiskokous 

29.11.2018 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Työvaliokunta 9/2018,  
järjestäytymiskokous 

 

Luottamushenkilökoulutukset 

4.1.2018  POMOI, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 

16.1.2018 Paikallisyhdistysten puheenjohtajien viestintäkoulutus 

30.1.2018 Paikallisyhdistysten viestintäklinikka 

3.-4.2.2018 Puheenjohtajien neuvottelupäivät, Suomen Yrittäjät 

7.2.2018  Paikallisyhdistysten viestintäklinikka 

10.3.2018 AluePOMO, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 

16.-17.3.2018 POMO II Seinäjoki, Suomen Yrittäjät 

23.-24.3.2018 POMO II Helsinki, Suomen Yrittäjät 

21.-24.3.2018 POMO III Bryssel, Suomen Yrittäjät 

8.-9.9.2018 AluePOMO / Luottamushenkilöseminaari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 

11.12.2018 POMOI, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät



 

 

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät | Alvar Aallon katu 3, 60100 Seinäjoki  
puhelin 06 420 5000 | epy@yrittajat.fi | www.yrittajat.fi 
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