
Paikallisyhdistysarviointi 2017

Esimerkkejä kuntavaikuttamisesta ja yhteistyöstä kunnan kanssa



Kaveri-penkki

• Korpilahden Yrittäjät lahjoitti Korpilahden Yhtenäiskoululle 

kaveri-penkin koulukiusaamisen torjumiseksi ja oppilaiden 

syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

• Lue Keskisuomalaisen juttu TÄSTÄ

Korpilahden Yrittäjät (alle 100 jäsentä)

Kerro esimerkkejä asioista, 

joihin olette vaikuttaneet kunnassa

http://www.ksml.fi/kotimaa/Korpilahden-koulu-sai-kaveripenkin-Min%C3%A4-olen-kaverina-sinulle-ole-sin%C3%A4-kaveri-minulle/883070?pwbi=30f153a196cf37cdaf6736d92ff3dfbe


Speed Date 9-luokkalaisille

• Yrittäjäyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä opetustoimen kanssa, 

jotta yrittäjyys näkyy opetussuunnitelmassa.

• Vuonna 2017 järjestettiin ysiluokkalaisille Speed Date -

tapahtuma, jossa nuoret saivat harjoitella työnhakua yrittäjien 

kanssa.

• Tapahtumaan osallistui noin 100 ysiluokkalaista suomen- ja 

ruotsinkieliseltä yläasteelta.

• Tämä tarjosi myös jäsenille mahdollisuuden haastatella 

potentiaalisia kesätyöntekijöitä.

Hangon Yrittäjät (100-199 jäsentä)

Kerro esimerkkejä asioista, 

joihin olette vaikuttaneet kunnassa



Kuntavaalipaneeli

• Kemin Yrittäjät järjesti yhteistyössä Pohjolan Sanomien kanssa 

vaalipaneelin, johon panelisteiksi osallistuivat ehdolla olevia 

yrittäjiä sekä yrittäjyyden merkityksen tunnustavia ehdokkaita.

• Vaalipaneeli sai valtavan mediahuomion: siitä tehtiin sivun 

kokoinen juttu Pohjolan Sanomien printtiin ja iso juttu 

verkkoon, jossa oli lisäksi videokooste tapahtumasta.

• Tällä tavalla paikallisyhdistys nosti näkyvästi esiin yritysten 

merkityksen kunnalle, ohjasi vaalikeskustelua yrittäjyyteen 

liittyviin asioihin ja nosti näkyvästi esiin yrittäjämyönteisiä ja 

yrittäjän elämää ymmärtäviä ehdokkaita.

• Paneeliin osallistuneista 11 ehdokkaasta 6 valittiin valtuustoon.

Kemin Yrittäjät (200-500 jäsentä)

Kerro esimerkkejä asioista, 

joihin olette vaikuttaneet kunnassa



Yrittäjien Hotline

• Lempäälässä on päätetty panostaa yrittäjien puhelinpalveluun.

• Yhdessä Lempäälän kunnan teknisen toimen, yrittäjien ja 

Lempäälän Kehityksen kanssa on suunniteltiin puhelinpalvelu, 

joka auttaa yrittäjiä mm. rakennushankkeiden ja toimitilojen 

akuuteissa ongelmissa yhden luukun periaatteella.

• Hotline -puhelinpalvelun tavoitteena on palvella yrittäjiä 

teknisen toimen asioissa ja etsiä ratkaisuja mm 

toimitilakysymyksissä. Yhteistyö auttaa kaikkia osapuolia, sillä 

pystytään mm. optimoimaan kunnan resurssien käyttöä. Se 

nopeuttaa tiedonkulkua, lyhentää odotusaikoja ja minimoi 

hallinnon päällekkäisiä tehtäviä. Yrittäjä saa kontaktin 

mahdollisimman nopeasti.

• Lue asiasta TÄSTÄ ja TÄSTÄ

Lempäälän Yrittäjät (200-500 jäsentä)

Kerro esimerkkejä asioista, 

joihin olette vaikuttaneet kunnassa

https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/sinnikkyys-ja-uudet-ideat-kaansivat-lempaalan-talouden-plussalle.html
http://www.lempaala.fi/uutiset/yrittajille-hotline-lempaala-panostaa-yritysten-palveluun/


Pysäköinti

• Kouvolan ja Kuusankosken keskustojen pysäköinti

• Kouvolan ydinkeskustan parkkipaikat muuttuivat maksuttomiksi. 

Paikoista tehdään niin sanottuja kiekkopaikkoja.

• Ratkaisuilla haluttiin parantaa keskustan elinvoimaisuutta ja 

kilpailukykyä. Kaupungin teettämän selvityksen mukaan 

maksullisten parkkipaikkojen käyttö on ollut suhteellisen 

vähäistä.

• Lisäksi loppuvuoden kestävällä kokeilulla, keskustan 

parkkipaikoilta poistetaan aikarajoitukset lauantaipysäköinnin 

osalta. Lue Kouvolan Sanomien juttu TÄSTÄ

• Kokeilua päätettiin jatkaa toistaiseksi. Lue lisää TÄSTÄ

Kouvolan Yrittäjät (yli 500 jäsentä)

Kerro esimerkkejä asioista, 

joihin olette vaikuttaneet kunnassa

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/92d1781b-65b5-43ab-b1f9-de062823adc8
https://www.kouvola.fi/index/uutiset/2017/02/aikarajoituksetontalauantaipysakointijatkuu.html


Yrittäjämyönteinen Ylöjärvi

• Kaupungin päättäjien pyynnöstä, Ylöjärven yrittäjäyhdistykset 

järjestivät kaupungin esimiehille ensimmäisen 

Yrittäjämyönteinen Ylöjärvi -valmennuksen 18.5.2017.

• Valmennuksessa keskityttiin mm. yhteistyön korostamiseen, 

hankintoihin ja positiivisen ilmapiirin rakentamiseen yrittäjien 

ja kaupungin virkamiesten välillä.

• Tämän jälkeen kaupunki aloitti kaikkien työntekijöiden 

kouluttamisen yrittäjälähtöisyyteen. Jokaisen kuntatyöntekijän 

tulee ymmärtää, mistä saamme taloudelliset voimavaramme.

• Lue Ylöjärven Uutiset lehden verkkouutinen TÄSTÄ

Ylöjärven Yrittäjät (yli 500 jäsentä)

Kerro esimerkkejä asioista, 

joihin olette vaikuttaneet kunnassa

https://ylojarvenuutiset.fi/2017/01/18/kuntatyontekijat-markkinoijiksi/


Kokeillaanks keskustaa?

• Prizztech Oy toteuttaa yhteistyössä Porin Yrittäjien ja Porin 

Käviksen kanssa vuosina 2017-2018 kokeiluhanketta 

”Kokeillaanks keskustaa?”.

• Hankkeen tavoitteena on kokeilla pop-up toimintaa Porin 

keskusta-alueella ja luoda uusi toimintamalli pop-up toimintaan 

sekä tilojen omistajien, että vuokralaisten käyttöön.

Porin Yrittäjät (yli 500 jäsentä)

Kerro esimerkkejä asioista, 

joihin olette vaikuttaneet kunnassa



Usea yhdistys vaikuttanut mm. seuraaviin:

• Kuntastrategia

• Kaavoitus

• Elinkeinotyöryhmä, -lautakunta, tmv. Kokoonpanon 

perustaminen

• Hankinta-asiat mm. strategia, koulutus, hankinta-asiamies

• Kunnan johdon säännölliset tapaamiset mm. aamukahvit

• YRVA = yritysvaikutusten arviointi

• Kunnan/kaupungin henkilövalinnat

• Kuntavaalit ja yrittäjävaltuutettuihin vaikuttaminen

Kerro esimerkkejä asioista, 

joihin olette vaikuttaneet kunnassa



Kaskisten Yrittäjät - Kaskö Företagare (alle 100 jäs.)

• Alkuvuodesta kuntavaalipaneeli, jossa kunnallisvaaliehdokkailta 

kyseltiin erilaisista kunnan elinvoimaisuuteen ja yrittäjyyteen 

vaikuttavista seikoista.

• Siellä kirjattiin ylös monia eri ehdotuksia yrittäjien ja kaupungin 

yhteistyön lisäämiseksi.

• Kaskisissa aloittanut historian ensimmäinen elinkeinoasiamies ja 

hänen kanssaan käydään jatkuvaa vuoropuhelua yrittäjille 

ajankohtaisista asioista.

• Myös elinkeinoasioiden yhteistyöelimessä tavataan muutaman 

kerran vuodessa luottamushenkilöiden kanssa ja vaihdetaan 

ajatuksia.

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.



Tammelan Yrittäjät (100-199 jäsentä)

• Säännölliset elinvoimapalaverit kunnan johdon kanssa.

• Oma toimisto kunnan hallinto-osastolla

• Jatkuvaa yhteistyötä kunnan yrityskoordinaattorin ja 

kunnanjohtajan kanssa.

• Haussa jälleen hankerahalla oma asiamies, jonka kanssa kunnan 

elinvoima-asioita hoitavat henkilöt ovat tehneet yhteistyötä 

lähes päivittäin.

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.



Haminan Yrittäjät (200-500 jäsentä)

• Säännölliset aamukahvit kaupunginjohdon kanssa

• Vuosittainen veneretki valtuutettujen kanssa

• Vuosittainen Yrittäjän päivä -seminaari

• Hamina Tattoo (sotilasmusiikkifestivaali) -yhteistyö

• Yrittäjät kutsutaan mukaan kaupungin järjestämiin erilaisiin 

työseminaareihin mm. matkailu, hankinnat ja kaupunkikehitys

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.



Hämeenkyrön Yrittäjät (200-500 jäsentä)

• ELPO-työryhmä

• Yrityspalvelun työntekijät ovat mukana yrittäjien hallituksen 

kokouksissa.

• Aamukahveille pyydetään säännöllisesti kunnan päättäjät 

mukaan.

• Yrittäjävaltuutettuihin pidetään säännöllisesti yhteyttä.

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.



Varkauden Yrittäjät (200-500 jäsentä)

• Yhdistyksen puheenjohtajalla on laajasti yhteydenpitoa 

kaupungin eri toimijoiden kanssa.

• Säännölliset tapaamiset elinkeinoryhmässä, kaupunginjohtajan 

kanssa, elinkeinoyhtiön edustajien kanssa, kaupunginvaltuuston 

ja -hallituksen kanssa.

• Kaikille yrittäjille tarjottu aiempaa enemmän mahdollisuuksia 

vuoropuheluun. On huomioitu mikro- ja pienyritysten merkitys.

• Kaupungin toimijat ovat alkaneet tutustua yrityksiin ja 

ymmärtää näiden merkityksen kaupungin elinvoiman 

edistäjänä.

• Monipuoliset viestintäkanavat käytössä: 

elinkeinoyhtiön uutiskirje, elinkeinoyhtiön tarjoamat 

aamukahvit ja esim. Kunnan hankintastrategian laatimisen 

aikana avoin tapaaminen yrittäjien kanssa.

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.



Lempäälän Yrittäjät (200-500 jäsentä)

• Elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmässä (ELPO) kuusi 

yrittäjäyhdistyksen ja kuusi kunnan edustajaa. Puheenjohtajuus 

kiertää. Ryhmä käsittelee mm. YRVA:an liittyviä asioita.

• Lisäksi yrittäjäyhdistys ja kunta perustivat yhdessä Ideahuoneen, 

jossa on vuoden 2017 aikana järjestetty paljon tilaisuuksia, 

joissa on mm. suunniteltu keskustan elinvoiman kehittämistä.

• Aktivoimme yhteistyötä Lempäälän Lukion kanssa, jossa 

yrittäjyyskasvatusta on lisätty erilaisen projektien kautta.

• Käynnistimme kilpailun, jossa "Tuunataan yritysideoita" ja 

olemme käyneet puhumassa yrittäjyydestä oppilaille.

• Keväälle 2018 suunniteltu yrittäjyysviikkoa, jossa viikon ajan 

oppilaat tekevät kokeiluprojekteja yrityksille mm. 

markkinoinnin kehittämiseksi.

• https://goo.gl/f7CKM5

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.

https://goo.gl/f7CKM5


Euran Yrittäjät (200-500 jäsentä)

• Yrityskehittäjä osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti.

• Säännölliset E-tiimin palaverit. 

• Yhteiset aamukahvit kunnanvirastolla kerran kuukaudessa, 

mukana myös ei-jäsenet! Paikalla virkamiehiä ja 

luottamushenkilöitä vaihtelevasti.

• Työryhmiä, joissa on kunnan edustus + yrittäjien edustus 

yhteisten tapahtumien järjestelyissä (Kesänmakuja kaikille 

aisteille - tapahtuma, Ruukin lähiruokatapahtuma, 

Pyhäjärviseudun Maalaismarkkinat ja Joulumaa). 

• Järjestämällä yhteisen Yrittäjäjuhla kunnan kanssa, jossa 

palkitaan Vuoden Yrittäjä ja Nuori Yrittäjä. Valinnasta ehdotus 

tulee yhdistykseltä ja päätös kunnanhallitukselta.

• Puheenjohtaja sai kutsun ja osallistui kunnanjohdon mukana 

matkalle ystävyyskaupunkiin Harkuun.

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.



Joensuun Yrittäjät (yli 500 jäsentä)

• Henkilökohtaiset kontaktit ja tapaamiset virkamiesten kanssa.

• Toimiminen kunnan yrittäjäraatina.

• Osallistuminen virallisiin kuulemisiin, esim. kaavoituksen osalta.

• Vuosittaiset tapaamiset kunnanhallituksen kanssa.

• Säännölliset yritysvierailut kaupungin virkamiesten kanssa.

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.



Jyväskylän Yrittäjät (yli 500 jäsentä)

• Ryhmä muodostuu Jyväskylän alueen kolmen 

paikallisyhdistyksen Jyväskylän, Jyvässeudun ja Korpilahden 

Yrittäjien jäsenistä.

• Yrva-ryhmän alla toimii kuusi teemaryhmää: Hankinnat, Sote, 

Infra, Elinvoima, Yrittäjyyskasvatus ja Tapahtumat.

• YRVA-ryhmä antaa kannanottoja yritysvaikutusten arviointiin, 

edustaa yrittäjiä Jyväskylän kaupungin ja yrittäjien 

yhteistyöfoorumeissa sekä järjestää yhdessä tapahtumia.

• 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 Lue lisää TÄSTÄ

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.

https://docs.google.com/presentation/d/1MTDNbr-_c_rg3xXxtSgYgAZeOU8hVCBArYs-5d5e60s/edit#slide=id.g1e3bc40af0_0_5


Kouvolan Yrittäjät (yli 500 jäsentä)

• ”Eturyhmä”-niminen tapaaminen kerran kk, johon osallistuvat 

kaupunginjohtaja, kaupungin kehitysjohtaja, elinkeinoyhtiön 

toimitusjohtaja sekä elinkeinoyhtiön yrityspalvelun vetäjä. 

Lisäksi kaikkien Kouvolan alueen yhdistysten puheenjohtajat. 

Kouvolan Yrittäjien pj toimii myös ko. ryhmän pj:na.

• Kaupunginhallituksen ja valtuuston tapaaminen sekä 

henkilökohtaista kanssakäymistä valtuutettujen ja virkamiesten 

kanssa eri yhteyksissä.

• Hallituksen jäseniä on monissa kaupungin hankkeissa mukana, 

kuten Visit Kouvolan seurantaryhmässä, asuntomessujen 2019 

työryhmissä, hankinta-asiamiehen johtoryhmässä ja 

maakunnallisessa ohjausryhmässä, elinkeinoyhtiön 

teollisuusryhmässä jne.

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.



Kuopion Yrittäjät (yli 500 jäsentä)

• Tapaamme kaupunginjohtajaa ja elinkeinojohtajaa säännöllisesti 

kerran kuukaudessa. Henki tapaamisessa on rento ja avoin.

• Myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa olemme 

tavanneet useita kertoja.

• Esim. Kotihoitoillat (I ja II) järjestämiseen alkusysäyksen antoi 

kaupungin kotihoidon ilmoitus ryhtyä tekemään yhteistyötä 

Postin kanssa. Tapahtumissa, joihin osallistui noin 150 

yrittäjää/sidosryhmien edustajaa, pohdimme miten esim. 

kaupungin reuna-alueilla oleva palveluvaje saadaan täytettyä. 

Tapahtumat suunniteltiin yhdessä kaupungin kotihoidosta 

vastaavien johtajien kanssa.

• Kaupunginjohtajan aamukahvitilaisuuksissa yrittäjät ovat 

päässeet keskustelemaan suoraan eri teemoista sekä 

virkamiesjohdon, että poliittisten päättäjien kanssa.

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.



Suonenjoen Yrittäjät (100-199 jäsentä)

• Uutena yhteydenpitomuotona olemme yrittäjien ja kaupungin 

yhteiset aamukahvit joka toinen kk, jossa on ollut aina paikalla 

edustus sekä kunnasta, että kehitysyhtiö SavoGrowsta sekä iso 

joukko yrittäjiä. Jokaisella tapaamiskerralla on ollut etukäteen 

tiedossa muutama teema, jonka tiimoilta on kutsuttu myös 

muita vierailijoita tilaisuuksiin. Aamukahveista on saatu erittäin 

hyvää palautetta kaikilta osallistuneilta tahoilta!

• Yhdistyksen pj on kh:n jäsen. Kh kokoontuu 2 viikon välein.

• Elinkeinoasiamies kuuluu kaupungin johtoryhmään, joten sitäkin 

kautta viestit kulkevat hyvin molempiin suuntiin.

• Olemmekin oppineet käyttämään täällä ns. kolmikanta-mallia 

yrittäjyyttä koskevissa päätöksentekoasioissa: 

kaupunki-SavoGrow-Yrittäjät

•

Kuvaa tapaa, jolla käytte 

vuoropuhelua kuntanne edustajien kanssa.


