
 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien forumtoiminnan toimintaohjeet 
 

Forumin jäsenyys 
 

• PPY:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat johtavat forumeita.  

• Forumiin hallitus valitsee jäsenet pääosin nimitystoimikunnan tekemistä esityksistä.  

• Forumeihin valitaan pääsääntöisesti yrittäjäjäseniä.  

• Yhteiskuntavaikuttamisen forumiin valitaan myös sellaisia organisaatiohin sidottuja 
jäseniä, joiden mukana olo laajentaa ja monipuolistaa forumilla käytävää keskustelua 
yhteiskuntavaikuttamisen osalta.  

• Muihin Forumeihin voidaan valita muita kuin jäsenyrittäjiä perustelluista syistä, silloin 
kun heillä on forumin toiminnan kannalta erityistä osaamista tai vaikuttavuutta.   
 

 

Forumeiden valintaprosessi 
  

• Forumeiden jäsenyrittäjien toimikausi on kaksi vuotta.  

• Forumeiden jäsenmäärä vaihtelee Forumeittain.  

• Pysyvien forumeiden määrästä päättää vuosittain elokuussa kokoontuva hallitus.  

• Avoin jäsenhaku forumiin käynnistetään loka-marraskuussa ja tammikuun hallituksessa 
päätetään forumeiden kokoonpano nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.  
 

 

Forumeiden työskentelyperiaatteet  
 

• Forumtoimintaa ohjaa voimassaolevat PPY:n strategia, toimintasuunnitelma ja 
toimintaohjelma ja hallituksen vahvistamat eettiset ohjeet. 

• Forumit määrittelevät kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan toimintansa keskeiset 
periaatteet ja painopistealueet.  

• Forumit itse päättävät missä kokoontuvat ottaen huomioon jäsenten kotipaikat tai 
muutoin forumtoiminnan tarkoituksenmukaisuus.  

• Kokouksiin pyritään mahdollistamaan myös videoneuvotteluosallistumismahdollisuus. 

• Forumit toimivat toimialansa kuuluvien asioiden valmistelijoina.  

• Forumin näkemykset ja kannanotot tulevat hyväksyttäviksi PPY:n hallitukseen.  

• Pääsääntöisesti forumit eivät tuo kannanottojaan julkisuuteen ilman niiden käsittelyä 
hallituksessa.  

• Forumien käsittelemien asioiden valmistelijoina toimivat PPY:n toimistolta näihin 
tehtäviin erityisesti osoitetut henkilöt. 

• Samat henkilöt toimivat myös forumkokousten sihteereinä, ellei erityisesti ole sovittu 
toisin. Forumeiden puheenjohtajat esittelevät yhdessä sihteereiden kanssa tarvittaessa 
valiokuntien toimintaa järjestön hallitukselle.  



• PPY:n muu henkilökunta voi osallistua aikataulunsa puitteissa eri forumeiden kokouksiin, 
lukuun ottamatta pyforumia, johon toivotaan laajaa osallistumista. 

• Forumit kokoontuvat keskimäärin 2-4 kertaa toimintavuoden aikana.  

• Forumtoiminnan virallisessa viestittämisessä otetaan laajasti Suomen Yrittäjien virallinen 
keskustelualusta Yammer käyttöön. 

FORUMKUVAUKSET: 

9/2017 pidetyssä hallituksen kokouksessa on päätetty 4 eri Forumtoiminnan käynnistämisestä: 
Paikallisyhdistysforum(PYForum), Yhteiskuntavaikuttamisen Forum (VaikuttajaForum), 
VerkostoForum ja JäsenpalveluForum. 
 
 

Paikallisyhdistysforum (PYForum) 
 

Tarkoitus ja tehtävä 
 

• PYForumin tehtävänä on kehittää paikallista yhdistystoimintaa ja verkostoitumista alueen 
paikallisyhdistysten välillä.  

• PYForumin tehtävänä on linjata PPY:n vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa ja siten 
tukea aluejärjestön hallitusta päätöksenteossa.  

• PYForum valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan nimitystoimikunnan jäsenet.  
 

 

Kokoonpano 
 

• PYForum koostuu PPY:n puheenjohtajan lisäksi paikallisyhdistysten lähettämistä 
edustajista ja PPY:n toimiston henkilökunnasta. Hallituksen jäsenet voivat halutessaan 
osallistua. 

• Paikallisyhdistys vastaa lähettämänsä henkilön matka- ja majoituskuluista.  

• Aluejärjestö vastaa pj:n ja toimiston sekä Forumin sisällön tuottamisesta aiheutuneista 
kuluista ja kustannuksista. 

 
Kokoontuminen 
 

• PYForum kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa itse päättämillään paikkakunnilla.  

• Tavoitteena on Forumit, että pidettäisiin eri puolilla aluejärjestöä ja yksi tapaaminen 
vuodessa olisi kaksipäiväinen. 

 

 
Yhteiskuntavaikuttamisen Forum (VaikuttajaForum) 
 

Tarkoitus ja tehtävä 

• VaikuttajaForumin tehtävänä on osallistua alueelliseen 

yhteiskuntavaikuttamisen keskusteluun, kehittää pk-sektorin yhteiskunnallisia 

toimintamahdollisuuksia, organisaatioiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä vaikuttaa 

myönteisesti alueen yrittäjyysilmapiiriin ja yrittäjyyden olosuhteisiin.  
• Yksittäisen asian valmistelua ja työstämistä varten Forum voi perustaa erillisiä työryhmiä. 

 



Kokoonpano 

• VP 1 johtaa forumia. Forum koostuu eri sidosryhmätahojen organisaatioiden edustajista 

ja 5-6 jäsenyrittäjästä.  Sidostahojen osalta hallitus tarkistelee rakennetta 

toimikausittain. 

Sidostahot: 

Maakuntaliitto 

Ely-keskus/TE-toimisto 

Maakunnallisen median edustaja 

Alueen kansanedustaja 

Oulun kauppakamarin edustaja 

Oulun kaupungin edustaja 

Ammatillisen koulutuksen edustaja 

Korkeakoulutuksen edustaja 

• Forumin yrittäjäjäsenille maksetaan forumkokouksista matkakulukorvaus 

 

Kokoontuminen 

• Forum kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa itse päättämillään paikkakunnilla.  

 

JäsenpalveluForum 
  
Tarkoitus ja tehtävä 

• Jäsenpalveluforumin tehtävänä on parantaa jäsentyytyväisyyttä ja järjestäytymisasetta.  

• Forum kehittää ja linjaa aluejärjestön palveluita ja seuraa niiden kehittymistä. 

• Forum tekee ehdotuksia hallitukselle toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. 

• Forum tukee aluejärjestön työtä ottamalla osaa palveluiden tapahtumien, etujen ja 

toimintojen ideointiin ja suuntaamiseen. 

 

Kokoonpano 

 
• VP 2 johtaa Forumia. Forumiin valitaan 4-7 jäsenyrittäjää. 

• Forumin yrittäjäjäsenille maksetaan forumkokouksista matkakulukorvaus 

 

Kokoontuminen 

• Forum kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa itse päättämillään paikkakunnilla.  

 

 
 
 



VerkostoForum 
 

Tarkoitus ja tehtävä 

• Verkostoforumin tehtävänä on kehittää järjestön toimintaa siten, että se paremmin 

edistää yritysten keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä.   

• verkostoforum huolehtii verkostojen resursoinnista ja kiinnittää huomiota, jotta 

aluejärjestön verkostoilla on aito mahdollisuus kehittyä ja tuoda mielekästä sisältöä 

toimintaamme.  

• Forum toimii aktiivisesti niin, että järjestön sisälle syntyy verkostoja verkostomme 

sisään. Nuoret yrittäjät, yksinyrittäjät, senioriyrittäjät ovat esimerkkejä tästä.  

• Forum hakee malleja muidenkin verkostojen syntymiselle ja kehittymiselle. Esimerkkeinä 

maahanmuuttajataustaisten yrittäjien oma verkosto, digiyrittäjien verkosto, 

kasvuyrittäjien verkosto, maaseutuyrittäjien verkosto, kansainvälistyvät yrittäjät. 

• Verkostoforum tukee myös sitä, että järjestössä osataan hyödyntää uudet toimintamallit 

ja teknologiset ratkaisut verkostoitumisen tukena.  

• Tavoitteena on edesauttaa verkostoitumista, uusien asiakkuuksien löytämistä ja uusien 

palveluiden esilletuomista unohtamatta tilaisuuksien sosiaalista näkökulmaa. 

• Verkostojen sisällä verkostot valitsevat itse työryhmänsä joka ohjaa ja rakentaa 

verkoston toimintaa. Työryhmällä pitää olla vetäjä, joka on verkostoforumin jäsen. 

• VerkostoForumin alla toimivat eri verkostot voivat saada toiminnalleen rahoitusta. 

Rahoituksesta päättää hallitus. Rahoitusta haetaan esittämällä toimintasuunnitelma ja 

sille budjetti. Verkoston on myös tehtävä vuoden päättyessä raportti suunnitelman 

toteutumisesta. 

 

Kokoonpano 

• VerkostoForumia johtaa VP 3. Forumiin kuuluvat verkostojen puheenjohtajat ja 4-7 

valittavaa jäsentä.  

• Forumin yrittäjäjäsenille maksetaan forumkokouksista matkakulukorvaus 

•  

Kokoontuminen 

• Forum kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa itse päättämillään paikkakunnilla.  

 

 
 


