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ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA
OSAAMISEN KÄRJET SUUNTAAVAT 
MENESTYSTÄ



3. BIOENERGIA MIKKELI

4. YMPÄRISTÖTURVALLISUUS 
MIKKELI

5. PALVELU MIKKELI

KEHITTÄMISOHJELMAT

Kehittämisohjelmat ovat työkalu, joiden avulla kaupungin keihäänkärkiä voidaan konkreettisesti viedä 
eteenpäin.

ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA

2. DIGITAL MIKKELI

1. MATKAILU MIKKELIMM

OSAAMISEN KÄRJET

1. MODERNEIMMAT YRITYSPALVELUT

2. KÄRKIALOISTAAN TUNNETTU

3. KIINNOSTAVA KESKUSTA

4. NOTKEA KAAVOITUS

5. PALVELUKULTTUURI JA LUONTO 
VETOVOIMAN LÄHTEINÄ
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Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa
on osa modernin yrityspalvelun ja 
palvelukulttuurin toteuttamista

- Yritysvaikutusten arviointi
-Avoin tiedottaminen asioista

-Hankintojen aikataulu ja koko hankintapolitiikan kehittäminen (riittävä aika 
tarjouksien tekoon, paikallismarkkinan kehittäminen jne.) 
-Yhteistyö ja yhteiset tilaisuudet yrittäjäjärjestöjen kanssa

-Lausuntopyynnöt
- Osallisuus isoimmissa hankkeissa, strategiaprosesseissa jne.
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Miten yrva meillä toimii?
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Toimintatapa

- Päätöstä valmisteleva viranhaltija arvioi päätöksen 
mahdolliset yritysvaikutukset

- Apuna toimii lomake
- Miten etenee: 

1. Onko valmisteltavalla päätöksellä yritysvaikutuksia?
2. Jos on – pystyykö viranhaltija itse arvioimaan niitä? 

Tarvitaanko jonkun muun asiantuntijan, kehitysyhtiön tai 
muun apua arvioinnissa? 

3. Apuna toimii lomake – check listina. 
4. Toteutetaan arviointi. 
5. Liitetään arviointi päätöksentekoon – tästä ei ole vielä 

päätetty miten toimitaan
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Lomake

+ + + + - - - - Täsmennykset

1. Edistääkö päätös seudun kilpailukykyä?

2. Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän 
kehittymiseen?  

3. Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen 
muodostumiseen?

4. Antaako kunta riittävästi tietoa päätöksestä ja 
suunnitelmista asiaan liittyen?

5.
Tukeeko päätös kaupungin strategisten linjausten 
toteutumista (moderneimmat yrityspalvelut, notkea 
kaavoitus, kärkialoistaan tunnettu, kiinnostava 
keskusta, palvelukulttuuri ja luonto vetovoiman 
lähteenä)? Mitä linjausta päätös tukee? 

6. Tukeeko päätös kaupungin osaamiskärkien 
kehittymistä (digitaalisuus, bioenergia, 
ympäristöturvallisuus, palvelut, matkailu)? Mitä 
osaamisen kärkeä/kärkiä päätös tukee?
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YRVA - kokemuksia
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1. YRVA ”vain” osa kokonaisuutta

Valmistelussa on huomioitava samanaikaisesti hyvin monta vaikutusten 
arvioinnin ulottuvuutta 

• Yrva – yva – iva ja lapsiin kohdistuvat vaikutukset
• Vaikutusten ennakkoarviointi (kuntaliiton suositus) 

On huomioitava välittömät ja välilliset vaikutukset
• Keskustan pysäköintiratkaisut – voi olla vaikutusta ydinkeskustan 

ulkopuolellakin toimivien yritysten vetovoimaisuuteen
• Pysäköintiratkaisuilla on välillisesti vaikutuksia kokonaisuudessaan 

yrityselämän toimintaedellytyksiin vaikka yhteys elinvoimastrategian 
linjaukseen voi jäädä ohueksi
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2. YRVA ja kaupungin strategiat 
kulkevat yhtä jalkaa

Tukeeko valmisteltava asia kaupungin strategiaa – vai onko sitä vastaan? 
• Yksityinen päivähoito ja päivähoitoyrittäjyys onko kaupungin tahtotilan 

mukaista lisätä yksityistä päivähoitotoimintaa? Strategia linjaa!
• Huomioitava samanaikaisesti kaupunkistrategia – palvelustrategia –

elinvoima- ja kilpailukykystrategia sekä lukuisat ohjelmat. Haastavaa mutta 
samalla avartavaa koska pakottaa punnitsemaan asiaa monesta 
näkökulmasta ja konkretisoi kaupungin linjaukset yksittäisiin konkreetteihin 
asioihin. Unelmahötöstä arkeen! 



24.11.2011

3. YRVA on luonteva ja tärkeä osa päätöksentekoa 
ja sen valmistelua

Vaikka yritysvaikutuksia ei lopulta olisikaan, on yrvan käyttö hyödyllistä. Asia 
tulee punnittua! 

Samalla voi tulla pohtineeksi, miten yritystoiminnan edellytyksiä voisi muilla 
keinoin parantaa (esim. osaamisen kasvattaminen, verkostoitumisen 
edistäminen jne.)

Riittävän kevyt mutta vaativammat tapaukset johtavat syvällisempään 
selvittelyyn – hyvä asia 
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Lopuksi

Yrva koettu mielekkääksi toimintatavaksi

Lomake toimii jo nykymuodossaan hyvin – yksinkertainen, tiivis

Asian juurtuminen arkeen vie aikaa ja tarvitaan ”perästä katsojaa”

Yrva osa modernien yrityspalvelujen ja palvelukulttuurin 
kehittämistä. Tähtäimessä Suomen paras yritysilmasto ja –
edellytykset.


