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Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun osakkuus Vimpelissä 

Vimpelin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.6. päättänyt irtisanoa 
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun osakassopimuksen. Kunnanhallitus oli 
esittänyt kunnanvaltuustolle, että Vimpeli irtisanoo Järvi-Pohjanmaan Yri-
tyspalvelu Oy:n osakassopimuksen.  

Asia aiheutti kesäkuussa huolestunutta keskustelua ja erilaisia huhuja. To-
dellisuudessa päätöksenteko uuden sopimuksen jatkamisesta on vielä kes-
ken. Yrittäjät ovat olleet huolissaan asiasta ja etenkin isommissa yrityk-
sissä, joissa yhtiön tarjoamia monipuolisia yrityspalveluja muun muassa 
investointitukien hakemiseen on hyödynnetty usein. 

Vimpelin Yrittäjät ry hallitus on kokouksessaan 17.8. päättänyt lähettää 
päätöksenteon valmisteluun oman kannanottonsa asiasta.  

1. YHTIÖN MERKITYS ALUEELLA JA KUNNASSA 

o Paikallisesti elinkeinostrategian painopistealueiden edistämi-
nen. Yhtiön edustajat ovat vetäneet kehittämisryhmiä, kuten La-
keaharjun kehittämisryhmä, Road68 ja Teollisuusmäki. Muistu-
tamme, että elinkeinostrategian on valtuuston hyväksymä ja yrit-
täjien, luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden yhdessä valmis-
telema, jossa on yhdessä valitut painopistealueet. Elinkeinoyhti-
össä on pyritty oman työn ohella edistämään painopistealueiden 
kehittämistä.  

o Kraatterijärvi Geopark. Yrittäjät ovat huolissaan siitä, että miten 
Geopark-hankkeelle käy, jos alueellamme ei ole yhteistä toimijaa, 
joka hoitaisi hallinnollisia asioita hankkeeseen liittyen. Aluetta pi-
täisi muutenkin markkinoida tehokkaammin alueena, ei vain yksit-
täistä kuntaa. Yksittäisten kuntien on vaikea koordinoida markki-
nointihankkeita tai yhteisiä hankkeita, sillä työntekijöillä on muu-
tenkin riittävästi tekemistä. Yhteinen elinkeinoyhtiö on luonteva 
taho asioiden edistämiseen. 

o Monipuoliset yrityspalvelut. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelusta 
ovat yrittäjät saaneet neuvontaa ja apua lähes vuoden jokaisena 
päivänä. Ne yrittäjät, jotka ovat käyttäneet yrityspalvelua, ovat 
olleet oikein tyytyväisiä saamaansa apuun. Koska yritysneuvonta ei 
ole yhden henkilön varassa, joka on välillä vuosilomilla, on yrityk-
sille tarjottu palvelu erittäin laadukasta ja oikea-aikaista. Yhtiön 
apu on ollut etenkin koronakriisin aikana täysin korvaamatonta 
monelle yritykselle niin Vimpelissä kuin koko alueella. 
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o Elinkeinoyhtiön tehtävä. Koemme, että ensisijaisesti yhtiö on tar-
koitettu elinkeinoelämän kehittämistä varten sekä yksittäisten yri-
tysten neuvontaan. Laadukas elinkeinopalvelu on koko seudulle 
kilpailuetu. Yhtiöllä on luonteva rooli seudullisen strategian työs-
tämisessä, toimeenpanon koordinoinnissa, seurannassa ja mittaa-
misessa. Yksittäisten kuntien on äärimmäisen vaikea tehokkaasti 
järjestää seudullista vastaavaa toimintaa omien työntekijöiden 
kautta. Tämän lisäksi yhtiön tulee tarjota yrityksille neuvontaa 
koko niiden elinkaaren vaiheisiin, kuten se tähän asti on kiitettä-
västi tehnytkin.  

 

2. TULEVAISUUS  

Yhtiötä ei missään nimessä pidä purkaa. Vimpelin kunnan on ehdottomasti 
oltava mukana alueellisessa yhtiössä. Mikäli näin ei ole, ovat yritysten toi-
mintaedellytykset kunnassa vaarassa huonontua pahemman kerran. Uh-
kana on yrityskehittämisen hiipuminen ja työpaikkojen määrän vähenemi-
nen kunnassa. Jotkut yritykset voivat joutua valitsemaan yrityksen sijain-
tikunnan sen perusteella, mistä kunnasta löytyvät heille sopivimmat pal-
velut. Yrittäjät haluavat kehittää kunnan elinkeinoelämää nimenomaan 
yhdessä naapurikuntien kanssa siten, että koko alueen vetovoima kasvaa.  

Toivoisimme, että vuorovaikutus omistajakuntien ja yhtiön operatiivisen 
toiminnan välillä olisi avointa ja sujuvaa, ja että uusia sopimuksia neuvo-
teltaessa tähän kiinnitettäisiin erityistä huomiota. Yhtiön tehtävät on 
määriteltävä tarkasti, että mitkä asiat kuuluvat yhtiön työntekijälle ja 
mitkä kunnalle itselleen. Esimerkiksi toimitila-asiat ovat luonteva kunnan 
toimitiloista vastaavan henkilön hoitaa, joka tuntee tilat, hinnat ja käy-
tännön asiat kunkin tilan kohdalla. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu on tar-
jonnut alustan kaikille kunnille ja myös yksityisille toimijoille vapaiden 
tilojen ilmoittamista varten, joten tilojen ilmoittaminen on tehty varsin 
vaivattomaksi.  

Yhtiötä olisi hyvä kehittää markkinoinnillisesti modernimpaan suuntaan ja 
ottaa käyttöön dynaamisempi nimi markkinointia varten. Yhtiön avulla 
meillä on mahdollisuus näyttäytyä nykyaikaisena ja asiantuntevana toimi-
jana, joka nostaa koko alueen profiilia ja houkuttelevuutta. Yhtiön verk-
konäkyvyyteen olisi hyvä edelleen panostaa ja lisätä sähköisiä palveluja. 
Sähköisten palveluiden käyttöönotto voi tuoda pitkällä tähtäimellä myös 
kustannussäästöjä tehokkuuden kautta. Uutta markkinointinimeä voisi 
pohtia yhdessä omistajien ja operatiivisen toiminnan kanssa. (Esim. Busi-
ness Järviseutu, Business Craterlake, Business Lakeside ;-) Yhtiön palve-
luissa silti huolehdittava saavutettavuudesta. Palvelutason on pysyttävä 
kuitenkin uudessakin sopimuksessa yrittäjien näkökulmasta yhtä hyvänä 
neuvonnan osalta. Yhtiöstä on saanut henkilökohtaista palvelua käytän-
nössä milloin tahansa tähän asti. 
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Kansainvälistymisellä voisi olla merkittävämpi rooli yrityspalveluissa. 
Kaikki eivät halua kansainvälistyä, mutta palvelua, tukea ja kannustusta 
tulisi olla proaktiivisesti tarjolla niille yrityksille, joilla on vähänkään 
edellytyksiä tai kiinnostusta kansainvälistymiselle.  

 

  

Jakelu Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kunnanhallitus, Yrittäjien hallitus   

  

 


