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TOIMINTASUUNNITELMA	VUODELLE	2023	
	 	 	
Hämeenlinnan	 Yrittäjät	 ry	 toimii	 pienten	 ja	 keskisuurten	 yritysten	 ja	 yrittäjien	 edunvalvonta-	 ja	
palveluorganisaationa.	Yhdistyksen	tarkoituksena	on	toimia	asiantuntijana	sekä	vaikuttajana	parantamassa	
yritysten	ja	yrittäjien	kannattavan	toiminnan	edellytyksiä.	
	
Hämeenlinnan	 Yrittäjät	 vaikuttaa	 yrittäjäympäristön	 kehittämiseen	 ja	 on	 aloitteellinen	 sekä	 käynnistää	
vuoropuheluita	 sidosryhmien	 kanssa.	 Tavoitteena	 on	 kaupungin	 elinvoiman	 kasvattaminen	 yhdessä	
Hämeenlinnan	 kaupungin	 ja	 yrittäjien	 kanssa	 niin,	 että	 Hämeenlinna	 on	 mahdollisimman	 hyvä	 paikka	
yrittää.	
	
Visio	 Hämeenlinna	 on	 kehittyvä	 ja	 haluttu	 toimintaympäristö	 uusille	 ja	 toimiville	 yrityksille	
	 huomioiden	muuttuva	ja	kasvava	yrittäjyys.		
	
Yhdistyksen	 painoarvo	 on	 lisääntynyt	 yhteiskuntavaikuttamisessa	 tavoitteena	 saada	 päätöksiin	 yrittäjien	
näkökulma.	
	
Teemme	 tiivistä	 yhteistyötä	 sidosryhmiemme	 kanssa	 tavoitteenamme	 kasvava	 ja	 elinvoimainen	
Hämeenlinna.	
	
Arvot	 Rohkeus:	Parannamme	yrittäjien	asemaa	aloitteellisesti	ja	rakentavasti.	Emme	pelkää	
	 	 arvostelua,	 joka	 usein	 kohdistuu	 rohkeaan	 uudistajaan.	
		
Luotettavuus:	 Perustamme	 kannanottomme	 tosiasioihin	 ja	 paikallisuuteen.	 Huomioimme
	 alueellisen	 ja	 valtakunnallisen	 kokonaisuuden.	
		
Uusiutumiskyky:	 Tarjoamme	 jäsenyrittäjille	 heidän	 tarpeidensa	 mukaiset	 palvelut.	 Meillä	 on
	 valmius	arvioida	ratkaisuja	uudelleen,	kun	toimintaympäristö	muuttuu.	
	
	
PAINOPISTEET	VUONNA	2023	
	
Edunvalvonta,	vaikuttaminen	

1. Kaupungin	uuden	strategian	seuranta	

Tavoite:	 Yhdistys	 osallistuu	 proaktiivisesti	 uuden	 kaupunkistrategian	 toteuttamiseen	 ja	 toteutuksen	
seurantaan.	Yhdistys	tapaa	toimialojen	vastuullisia	henkilöitä	säännöllisesti.		
	

2. Kaupunginjohdon	ja	-hallituksen	tapaaminen	

Tavoite	1:	Yhdistys	toteuttaa	vähintään	kaksi	kaupunginjohdon	ja	-hallituksen	tapaamista	toimintavuoden	
aikana.		
	
Tavoite	2:	Luoda	kiinteä	yhteistyö	elinvoimajohtajan	ja	–jaoston	kanssa.	
	

3. Julkiset	hankinnat		
Julkisten	 hankintojen	 edunvalvontaan	 lisätään	 tulevasta	 toimintakaudesta	 2023	 alkaen	 Hämeenlinnan	
kaupungin	hankintatoimen	lisäksi	hyvinvointialueen	OmaHämeen	hankinnat	ja	toiminta.	
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a. Hämeenlinnassa	 on	 ajantasainen	 palvelujen	 järjestämistä	 ja	 hankkimista	 kuvaava	 strateginen	 ohjeistus	
osana	 kaupunkistrategiaa.	 Yhdistys	 osana	 elinkeinopoliittista	 neuvottelukuntaa	 (ELPO)	 antaa	 lausunnot	
kaupungin	hankintasuunnitelmaan	ennen	lautakuntakäsittelyitä.		

b. Hyvinvointialueen	 (OmaHäme)	 ja	 sen	 palveluiden	 ja	 tuotteiden	 hankintojen	 toteuttaminen	 ja	 seuranta.	
Tämä	tehtävä	nimettään	hallituksen	varsinaisen	tai	asiantuntijajäsenen	vastuualueeksi.	

Tavoite	 1:	 Yksityinen	 palvelutuotanto	 tuodaan	 aidoksi	 vaihtoehdoksi	 julkisen	 palvelutuotannon	 rinnalle	
korostaen	 laadun	 ja	 hinnan	merkitystä	 valintakriteereinä.	 Tämä	 edellyttää,	 että	 palveluiden	 tuottamisen	
kustannuksia	voidaan	avoimesti	arvioida	kaupungin	 ja	hyvinvointialueen	oman	 tuotannon	 ja	ulkopuolisen	
toimijan	kustannuksia	aidosti	vertaillen.	
Tavoite	 2:	 Palvelusetelistä	 ja	 muista	 dynaamisista	 hankintatavoista	 tehdään	 kaupungin	 asukkaille	 ja	
hyvinvointialueen	asiakkaille	aito	vaihtoehto	hankkia	tarvitsemiaan	palveluita	heille	sopivimmalta	taholta,	
kaupungin	ja/tai	OmaHämeen	tuottamien	palveluiden	rinnalla.	
Tavoite	3:	Eri	toimialojen	ryhmittymien	syntymisen	edistäminen.	
	

4. Yritysvaikutusten	ja	elinvoiman	arviointi	laaja-alaisesti	käyttöön	virka-	ja	lautakuntakäsittelyssä	

Kaupunginjohdon	 kanssa	 on	 sovittu	 yhteisestä	 toimintatavasta	 päätöksenteon	 yritysvaikutusten	
ennakkoarvioinnin	kehittämiseksi	ja	tehostamiseksi.		
	
Tavoite	 1:	 Toimialat	 ja	 konsernihallinto,	 jotka	 saavat	 käyttää	 harkintaansa	 yritysvaikutusten	 arvioinnin	
tekemisestä,	neuvotellaan,	opastetaan	 ja	ohjataan	aloittamaan	myös	heille	 tärkeän	arvioinnin	 laatimisen.	
Tavoitetta	aloitetaan	toteuttamaan	kaupungin	toimialoista	ja	edeten	konsernihallintoon.	
	
Tavoite	2:	Valtuusto	saadaan	kiinnittämään	huomiota	ja	edellyttämään,	että	yritysvaikutusten	arviointi	on	
asianmukaisesti	 toteutettu	 ja	 käsitelty	 valmistelun	 aikana.	 Tämän	 toteuttamiseksi	 yhdistys	 on	 valmis	
järjestämään	 tai	 osallistuman	 valtuustoseminaariin	 asian	 esittelemiseksi.	 Tavoitteen	 toteuttaminen	 on	
toimintavuotta	pitempi	pitkäjänteinen	vaikuttamisen	toimintamalli.	
	

5. Kaupungin	kaavoitus	ja	sen	ennakoitavuus	

Kaupungin	kaavoituksen	toimivuudella	ja	ennakoitavuudella	on	merkittävä	vaikutus	myönteisen	väestö-	ja	
elinkeinokehityksen	 jatkumiseen	 ja	 elinvoimaisen,	 toimivan	 ja	 houkuttavan	 kaupunkirakenteen	
muodostumiseen.		
	
Tavoite:	Yhdistys	käy	edelleen	kaupunginrakennelautakunnan	ja	toimialajohdon	kanssa	neuvotteluita,	jotta	
yhteinen	 käsitys	 ennakoitavuuden	merkityksestä	 syntyy	 ja	 toteutuu.	 Resurssipulan	 poistamiseen	 yhdistys	
antaa	toimialan	johdolle	julkisen	tuen.		
	

6. ELPO	ja	seudullinen	yhteistyö	

Elinkeinopoliittinen	neuvottelukunta		
ELPO	 on	 kaupungin	 strateginen	 elinkeinoelämän	 ja	 yrittäjyyden	 asiantuntijaelin.	 Neuvottelukunnan	
asiantuntemusta	laajennetaan	tarvittaessa	ulkopuolisilla	asiantuntijoilla	käsiteltävästä	asiasta	riippuen.	
	
Tavoite:		Toimintasuunnitelmaan	sisällytetään	ELPO:n	jäsenyhdistysten	lyhyen	ja	pitkän	aikavälin	tavoitteet	
ja	toimenpide-ehdotukset,	joita	tarkistetaan	vuosittain.		
	

7. SELPO,	seudullinen	yhteistyö	

Yhdistys	on	aktiivinen	ja	aloitteellinen	seudullisen	yhteistyön	edistämisessä.	Kuntarajat	ylittävän	yhteistyön	
mahdollisuudet	ja	hyödyt	ovat	merkittäviä	(kaavoitus,	asunnot,	yritykset,	palvelut).		
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Tavoite:	 Yhdessä	 vuonna	 2021	 aloitettu	 yrittäjäkasvatuksen	 edistämistyö	 peruskoulussa	 jatkuu	 ja	
konkretisoituu.	
	
Seudulliseen	 kehittämiseen	 liittyy	 myös	 Hämeenlinnalle	 elintärkeän	 pääratalinjauksen	 voimakas	
edunvalvonta.	
	

8. Eduskuntavaalit	2023	
	
Yhdistys	 on	 kiinnostunut	 vaikuttamaan	 alueen	 kaikkien	 valittujen	 kansanedustajien	 näkemyksiin	
yrittäjyydestä	ja	yritysten	merkityksestä	elinvoimalle.		

9. Yliopistokoulutus	Hämeenlinnassa	
Yhdistys	näkee	yliopistokoulutuksen	merkittävänä	osana	kaupungin	elinvoiman	kehittämiselle.	Tilastollisesti	
voidaan	osoittaa,	että	yliopistotasoinen	koulutus	lisää	nuorten	opiskelijoiden	pysyvyyttä	alueella	sekä	lisää	
uusien	yritysten	syntyä	alueelle.		
	
Sidosryhmätoiminta		
	

1. Yhteistyökumppaniyritykset	ja	–	organisaatiot	

Yhteistyökumppanit	 ovat	 Hämeenlinnan	 Yrittäjät	 ry:lle	 tärkeitä	 toiminnallisia	 ja	 taloudellisia	 tukipilareita.	
Haluamme	 tarjota	 yhteistyökumppaneillemme	 kiinnostavia	 tapoja	 hyötyä	 kumppanuudesta.	
Kumppanuussopimukset	 laaditaan	vähintään	vuodeksi	 kerrallaan	 ja	 sopimuksiin	 täsmennetään	yhteistyön	
kannalta	tärkeät	asiat.	
	

2. Yrittäjyyttä	tukevat	muut	yhdistykset	ja	organisaatiot	

Hämeenlinnan	 Yrittäjät	 ry	 on	 avoin	 kaikelle	 yrittäjyyttä	 edistävälle	 ja	 yrittäjien	 arkea	 parantavalle	
yhteistyölle.	Myös	yhdistysten	käytössä	olevien	rajallisten	resurssien	tehokas	hyödyntäminen	ovat	tärkeitä	
perusteita	yhteistyölle.		
	
Ainakin	 seuraavien	 yhdistysten/organisaatioiden	 kanssa	 jatketaan	 jo	 alkanutta	 yhteistyötä	 tai	 pyritään	
löytämään	uusia	tapoja	tehokkaampaan	ja	vaikutuksellisempaan	yhteistyöhön.	
	

a) Hämeenlinnan	kaupungissa	toimivat	muut	paikallisyhdistykset	ja	elinkeinopoliittinen	neuvottelukunta	
b) Hämeenlinnan	Seudun	muut	paikallisyhdistykset	
c) Kanta-Hämeessä	toimivat	muut	paikallisyhdistykset	
d) Hämeen	Yrittäjät	ry	
e) Suomen	 Yrittäjät	 ry	 (järjestö-	 ja	 kehittämisasiat,	 vaikuttaminen	 ja	 edunvalvonta,	 suuret	 kaupungit	 -

verkosto)	
f) Hämeenlinnan	Seudun	Yrittäjänaiset	ry	
g) Hämeenlinnan	Kaupunkikeskustayhdistys	ry	
h) Hämeen	uusyrityskeskus	ry	
i) Linnan	Kehitys	Oy	
j) Lasimäen	Kauppiasyhdistys	ry	
k) Hämeen	liitto	
l) Suomen	Kasvukäytäväverkosto	
m) Hämeen	kauppakamari	
n) Nuori	yrittäjyys	ry	
o) Hämeenlinnan	Nuorkauppakamari	ry	

	
3. Oppilaitokset	
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Oppilaitokset	 ovat	 tärkeitä	 sidosryhmiä	 sekä	 vahvistamisen	 että	 vaikuttamisen	 saralla.	 Mm.	 koulutus	 ja	
työvoiman	saannin	turvaaminen	ovat	tärkeitä	yrittäjyyttä	mahdollistavia	asioita	toimialueellamme.		
	

a) Ammattiopisto	Tavastia	ja	Tavastia	Koulutus	Oy	
b) Hämeen	Ammattikorkeakoulu	

	
4. Muut	toiminnalliset	sidosryhmät	

Yhteistyötä	 voi	 olla	 myös	 muiden	 yhdistysten	 tai	 organisaatioiden	 kanssa.	 Vastaamme	 positiivisesti	
yhteistyökutsuihin,	jotka	parantavat	yrittäjän	arkea.		

	
Vahvistamme,	viestintä,	tapahtumat,	koulutus	

Vahvistamme-toimialue	tähtää	yrittäjän	hyvinvoinnin	ja	osaamisen	parantamiseen.	
	
Verkostoidumme	 alueen	 yrittäjäyhdistysten,	 Hämeenlinnan	 kaupungin	 (ml.	 kaupunkiyhtiöt)	 ja	 muiden	
yrittäjyyttä	edistävien	toimijoiden	kanssa.	
	

1. Jäsenkokemuksen	vahvistaminen	
Pyrimme	omalla	toiminnallamme	vahvistamaan	jäsenten	myönteistä	kokemusta	kuulua	yrittäjäjärjestöön	ja	
toisaalta	saamaan	yrittäjiä	liittymään	paikallisyhdistykseen.	
	
Jäsenkokemukseen	tähtäävän	toiminnan	tueksi	hallitus	teettää	jäsenkyselyn,	jolla	selvitetään	jäsenkunnan	
näkemyksiä	 yhdistyksen	 toiminnasta.	 Kyselyn	 tavoitteena	 on	 ohjata	 yhdistyksen	 edunvalvonnan,	
viestinnän,	tapahtumien,	koulutuksen	tulevia	linjauksia	ja	toimenpiteitä.	
	

2. Koulutukset,	tapahtumat	
Tapahtumia	ja	koulutuksia	järjestetään	yhteistyössä	alueen	yhdistysten,	yhteistyökumppaneiden	ja	muiden	
sidosryhmien	 kanssa.	 Koulutuksissa	 tehdään	 yhteistyötä	 muiden	 alueen	 toimijoiden	 kanssa	 ja	 omien	
koulutusten	 järjestämisen	 sijaan	 pyritään	 yhteistyöhön	 koulutusten	 järjestäjien	 kanssa,	 jotta	
mahdollisimman	monet	alueella	järjestettävät	koulutukset	olisivat	jäsenille	avoimia.	Viestinnässä	pyrimme	
avoimuuteen	ja	jakamaan	aktiivisesti	tietoa	muiden	alueen	toimijoiden	koulutuksista	ja	tapahtumista.	
	
Pyrimme	vaalimaan	hyviä	yhteistyösuhteita	kumppanien	kanssa	 ja	 tuottamaan	 lisäarvoa	kumppanuuksien	
kautta	sekä	kumppaneillemme	että	jäsenistölle.		
	
Yhdistys	 järjestää	 perinteiset	 omat	 tapahtumat	 kuten	 kesäteatterin,	 elotapahtuman	 sekä	 yrittäjyyden	
juhlan.	 Samoin	 huomioidaan	 yrittäjän	 päivä	 5.9.	 tapahtumin.	 Lisäksi	 pyritään	 järjestämään	
vapaamuotoisempia	tapahtumia,	joihin	on	matala	osallistumiskynnys.		
	

3. Palkitsemiset	
Palkitsemme	vuoden	yrittäjän,	vuoden	nuoren	yrittäjän	ja	vuoden	onnistujan.		
	

4. Tiedotustoiminta	ja	viestintä		
Hämeen	 Sanomien	 välissä	 ilmestyvä	 Hyrrä-lehti	 on	 tärkeä	 viestintäkanava	 Hämeenlinnan	 Yrittäjät	 ry:lle.	
Lehti	on	luettavissa	myös	digilehtenä	ja	arkisto	löytyy	omilta	nettisivuiltamme.	
	
Uudistuneet	nettisivut	toimivat	laskeutumissivustona,	jonne	ohjataan	erilaisista	kanavista	liikennettä.		
	
Facebook-	 ja	 Instagram	 –sivujen	 kautta	 viestitään	 yhdistyksen	 toiminnasta,	 yhteistyökumppaneista	 ja	
muista	yrittäjiä	kiinnostavista	asioista.	Tavoitteena	on	lisätä	sivujen	seuraajamäärää	ja	tavoittaa	sitä	kautta	
enemmän	yrittäjiä	ja	sidosryhmiä.		



	

5	
	

	
Hallitus	laatii	yhdistykselle	vuosittain	päivitettävän	viestintäsuunnitelman	sekä	sen	vuosikellon.	
	
HALLINTO	 Yhdistyksen	kirjanpidon	hoitaa	Goodwill	Tilit	Oy.	
	
Yhdistyksen	tilintarkastajana	toimii	Teemu	Ratinen	HT	ja	varatilintarkastajana		
Pekka	Siltala	HT.	
	
Sääntömääräinen	vuosikokous	pidetään	27.9.2023.	
	


