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KUNTIEN JA YRITTÄJIEN YHTEISTYÖ KORONAKRIISISSÄ 

Keinoina alkuvaiheessa ovat muun muassa:    
 
• suunnata nopeasti henkilöresursseja palvelemaan yrityksien neuvonnassa akuutissa kriisitilanteessa  
• selvittää tarve ja mahdollisuus yhteistyöhön Finnveran ja ELY-keskusten kanssa yritysten rahoitus-
hakemuksissa  
• selvittää, missä asioissa tarvitaan yhteistyötä yrittäjiä edustavien organisaatioiden, kuntien, muiden 
kuntaorganisaatioiden ja eri viranomaisten kanssa  
• tehdä selkeitä ohjeita ja suosituksia muun muassa kuntien ja yrittäjäyhdistysten väliseen yhteistyö-
hön poikkeusoloissa.  
 
Suositukset toimiksi yrittäjäyhdistyksen ja kunnan väliseen vuoropuhe-
luun:  
 
• Avatkaa matalan kynnyksen keskusteluyhteys kunnan ja yrittäjäyhdistyksen välillä koronakriisistä yli 
pääsemiseksi.  
• Päivittäkää arvionne puolin ja toisin siitä, mikä on kunnan yritysten tila koronakriisin myötä ja miten 
kunta voi esimerkiksi ohjauksella ja neuvonnalla tukea yrityksiä. 
 • Nyt on tärkeää, että kukaan yrittäjä ei jää ongelmien kanssa yksin, vaan että yrittäjä voi luottaa sii-
hen, että kunta ja yrittäjäyhdistys hakevat yhdessä ratkaisuja yritysten selviämiseen.  
• Myös kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen puheenjohtajaan on tärkeää avata keskusteluyhteys.  
 
Suosituksia ja vinkkejä yrittäjille ja kunnille julkisista hankinnoista: 
 
• Kuntia suositellaan mahdollisuuksien mukaan aikaistamaan hankintojaan tai laskujen suorituspäiviä. 
• Sen sijaan, että sopimuksia ja sopimusehtoja purettaisiin tai peruttaisiin, yrittäjien ja kuntien kannat-
taa etsiä sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttää joustoja.  
• Kunnat ja yrittäjät voivat yhdessä miettiä innovatiivisia hankintaratkaisuja kevään kriisistä yli pääse-
miseksi. 
• Hankintaneuvojilta voi tiedustella mahdollisuutta pitää etäkoulutusta yrittäjille ja hankintayksiköille.  
• Kuntien on syytä edelleen hankkia tarvitsemiansa palveluja, eikä varmuuden vuoksi lopettaa osta-
mista tai alkaa tehdä niitä itse.  
• Kun markkinavuoropuhelutilaisuudet peruuntuvat, hankintayksiköt voivat silti lähettää asiakirjoja yrit-
täjille kommentoitavaksi. Markkinavuoropuhelutilaisuuksien pitäminen etäyhteyksin on myös mahdol-
lista. 
• Keski-Suomen Yrittäjillä toimii hankintaneuvoja. Kriisin aikana maksutonta neuvontaa yrittäjille ja 
hankintayksiköille tarjotaan edelleen, nyt erityisesti puhelimella ja sähköisesti.  
• Kuntien on erityisen tärkeää miettiä nyt hankintoihin elinvoimaa edistäviä kriteerejä. Kaikkein tär-
keintä on jakaa hankinnat osiin esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueittain ja valita hankintaan monta yri-
tystä toimittajaksi.  


