
Kymppi-kohteet Kouvolalle koronakaudelle 

Suomen Yrittäjät ry:n arvot ovat rohkeus, luotettavuus ja uusiutuminen. Näitä arvoja toteutetaan vahvista-

malla yrittäjyyden edellytyksiä ja alueiden elinvoimaa vaikuttamisen ja verkostoitumisen avulla. Korona-ai-

kaan tämä vaikuttamistyö on entisestään korostunut. 

Myös Kouvolassa me Kouvolan Yrittäjät ry:n luottamustehtävissä toimivat olemme vahvasti vaikuttamassa 

alueemme tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Meillä korostuu toiminnassamme kolme ydinviestiä: olemme rohke-

asti ja rakentavasti yrittäjän asialla, teemme luotettavaa vaikuttamista yrittäjän arkeen ja luomme edellytyksiä 

jatkuvalle kasvulle niin yrittäjinä kuin yhdistyksenä. 

Kouvolan Yrittäjät ry ei tee tätä työtä yksin, vaan hyvien käytäntöjen vaaliminen, uusien ratkaisujen etsiminen 

ja akuuttien ongelmien ratkaiseminen on yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Tästä syystä esitämme seuraavia 

toimenpiteitä Kouvolan päättäjille tuleville kuukausille. 

Yhteistyö tarvitsee NÄKYVYYTTÄ: 

1 Yhteistä viestintää 

Yhteinen viesti on vaikuttavampaa kuin rinnakkainen viestintä yksittäisine ulostuloineen. → Julkaistaan yhtei-

siä kirjoituksia Kouvolan Sanomissa, sosiaalisessa mediassa, kaupungin verkkosivuilla, yrittäjien viestintäka-

navissa. 

2 Yhteisiä tilaisuuksia  

Osallistuminen on keskustelua, mutta myös yhteistä kehittämistä ja tekemistä. → Järjestetään etäkokoontu-

misia esim. valtuuston kanssa, tehdään yhteistä suunnittelua, toteutetaan yhdessä ”Kinno Live” -webinaareja.  

3 Yrittäjyys esiin 

Kouvolan vetovoima on paljolti kiinni yrityksistä ja yrittäjien tarjoamista työpaikoista. → Elvytetään aiempi 

”Kouvolasta ostettu – paikallisesti palveltu” -kampanja, pidetään omiemme puolta, nostetaan esille Kouvolaa 

palvelujen ja innovaatioiden kautta. Nostetaan esille kaikin keinoin palveluja, joita voi ostaa turvallisesti myös 

korona-aikaan. Ollaan aidosti ylpeitä alueen yrittäjistä sanoin ja teoin. Kehutaan ja kiitetään. 

Yhteistyö on yhteistä VAIKUTTAMISTA: 

4 Aktivoidaan ja aikaistetaan julkiset hankinnat palveluiden osalta 

Julkiset hankinnat edesauttavat monin tavoin yrittäjiä. Ne antavat osalle yrityksiä kaivattua liikevaihtoa suo-

rina toimeksiantoina, osalle alihankintoina. Välilliset vaikutukset voivat olla suuret. → Lisätään yrittäjille bis-

nesmahdollisuuksia tuottaa ruoka- ja ateriapalveluita, aktivoidaan palveluseteleiden käyttöä, huomioidaan 

yritysvaikutukset hankinnoissa (YRVA), hyödynnetään hankinnoissa osatarjoukset ja viestitään onnistumiset. 

5 Vahva panostus julkisiin hankintoihin rakentamisen osalta 

Kasvu toteutuu pitkälti rakentamisen kautta. Osoitetaan sanoin ja teoin, että Kouvola on paikka, johon kannat-

taa investoida – olitpa pääomasijoittaja, viranomainen, yrittäjä, Kouvolan asukas tai potentiaalinen muuttaja. 

→ Aktivoidaan kaavoitusta ja maankäyttöä. Muutetaan korjausrakentamisen keinoin tiloja teollisuuden käy-

töstä muuhun käyttöön esim. asumiseen tai yhteisöllisiin työtiloihin. Nopeutetaan rakennuslupien käsittelyä.  

6 HINKU – suunnitelmista toteutukseen 

Kouvola on sitoutunut HINKU-kuntien tavoitteisiin vähentää päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Kouvolan 

luonto on alueen vetovoimatekijä. Miksi siitä ei otettaisi vielä enemmän hyötyä? → Luodaan pikaisesti 



yhteistyö suunnittelun ja kehittämisen osalta siten, että yritykset ja yrittäjät ovat mukana etupainotteisesti luo-

massa ratkaisuja kohti energiatehokkuutta ja asukkaita inspiroivia ilmastotekoja. 

Yhteistyö luo edellytyksiä tulevaisuuteen ja tuo KASVUA: 

7 Yritysneuvontaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville 

Kehitetään yrittäjien kanssa yhdessä yrittäjyyttä kehittäviä palveluja. → Otetaan mukaan yksinyrittäjiä, yrittä-

jyyttä suunnittelevia, omistajavaihdoksia harkitsevia, oppilaitosten yrittäjyyskasvatusaktiiveja mukaan yhteis-

kehittämään palveluja yrittäjille. Tärkeää on luoda tasapainoisesti realismia, mutta myös toivoa. 

8 Taloudellinen tuki yrittäjille 

Yritykset ovat suurin muutosvoima – niin kasvussa kuin taantumassa. Mitä nopeammin ja osuvimmin taloudel-

lista tukea suunnataan, sitä vähemmillä tuhoilla selvitään korona-ajasta. → Tarjotaan ja tehdään näkyväksi 

kaikki mahdollinen taloudellinen apu yrittäjille, huomioidaan erityisryhmät mm. yksinyrittäjät (yli puolet Kouvo-

lan Yrittäjien jäsenistöstä ja myös Kouvolan yrityksistä). Voitaisiinko huomioida myös eläkeläisyrittäjien eri-

tyisryhmä? Taloudellisen tuen lisäksi tärkeää on tuoda yrittäjänäkökulmasta tietoa maksujärjestelyjen lisäksi 

konkreettisia malleja, työkaluja ja esimerkkejä ratkaisuista. Luodaan pikaisesti ainutlaatuinen uusi Kouvolan 

oma kesätyöseteli yrittäjille, jotka tarjoavat opiskelijoille työkokemuksen saamiseksi sellaista kesätyötä, jota 

voi teettää etänä. 

9 Luodaan yhteistä tulevaisuutta 

Ei tulevaisuutta luoda siiloissa eikä poteroissa, vaan yhteisillä voimilla. Alueemme tarvitsee selviytymissuun-

nitelman, joka korostaa alueellista osaamistamme ja vahvuuksiamme sekä piileviä mahdollisuuksia. Perus-

tana toimii Suomen Yrittäjien aluekehitysohjelma 2020-2025. → Toteutetaan uudenlaisia innovaatiotyöpajoja, 

joissa rohkeasti, tuorein ajatuksin muotoillaan yhteistä tulevaisuuttamme. Unohdetaan vakiintuneet työryhmät 

ja käytännöt. Otetaan mukaan ”tuoreita” kasvoja, annetaan tilaa uusille ajatuksille, annetaan mahdollisuus 

uudelle kasvulle. Otetaan mukaan opiskelijoita, verkostojen vetäjiä, toisinajattelijoita. Luodaan uusia osaa-

misintensiivisiä ekosysteemejä. 

10 Asenne ratkaisee aina - Kouvolassakin 

Yhteistyön ja yrittäjyyden vahvistamisen perustana on ajattelutapa, ”mindset”. Kouvola on yhtä vahva kuin 

sen yritykset. Niin pitkän uran tehneet yrittäjät kuin nuoret, jotka ovat saaneet yrittäjyyskipinän oppilaitokses-

saan yrittäjyyskasvatuksen kursseillaan. Kouvola on myös yhtä vahva kuin kaikki Kouvolan päättäjät ja virka-

miehet, jotka omassa arjessa vaikuttavat ja päättävät yrittäjyyden edellytyksistä. Yhteistä säveltä siis tarvi-

taan yhteisen hyvän luomiseksi. → Tehdään päätös sitoutua siihen, että yrittäjyyden kasvattaminen on yhtä 

kuin investointi tulevaan. Vähennetään byrokratia minimiin. Tehdään asiointi helpoksi yrittäjille ja yrittäjyyttä 

harkitseville. Nostetaan esille alueen osaava työvoima ja loistavat oppimismahdollisuudet oppilaitoksissa.  

Ei olla vastakkain vaan rinnakkain.  

 

Yhteistä keskustelua odottaen 
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