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Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma  
yrittajat.fi/kuntavaalit

Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit

 » veroista ja tasapainoisesta taloudesta

 » elinkeinopolitiikasta ja kehittämisestä

 » maankäytöstä, rakentamisesta, ympäristöstä ja liikenteestä

 » koulutuksesta ja osaamisesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä  
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

 » kilpailuneutraliteetista ja toiminnasta markkinoilla

 » hankintapolitiikasta

 » innovaatioista ja kokeiluista.

www.yrittajat.fi/kuntavaalit



Yritys on kuntalainen

 » Kunnan tarkoitus on edistää asukkaidensa hyvinvointia 
ja alueensa elinvoimaa. Kuntalaisia ovat asukkaat sekä 
yritykset ja yhteisöt, joiden kotipaikka kunta on. 

 » Jotta kunta voi hoitaa tehtävänsä, se tarvitsee verotuloja. 
Se saa niitä yrityksiltä ja niiden työntekijöiltä. Kunnan 
kannattaa pitää taloutensa terveenä sekä vero- ja 
maksutasonsa vakaana ja kilpailukykyisenä.

Yrittäjä työllistää itsensä ja  
tarjoaa usein työtä myös muille.

”Tulevaan sote-uudistukseen ja valinnanvapauteen kun-
ta valmistautuu parhaiten ottamalla nopeasti käyttöön 
uusia palveluseteleitä ja laajentamalla jo olemassa ole-
vien käyttöä. Näin sote-lähipalvelut säilyvät, syntyy uut-
ta paikallista yrittäjyyttä ja jo olemassa olevat yritykset 
vahvistuvat ja työllistävät. 

Kun valinnanvapaus tulee voimaan, on kunnissa valmii-
na paikallisia yrityksiä, jotka tarjoavat kuntalaisille sote-
palveluja ja joiden palveluja kuntalaiset ovat jo tottuneet 
käyttämään. Palvelujen lisäksi myös sote-alan työpaikat 
ja veroeurot säilyvät kunnassa.”

Jyrki Mäkynen 
puheenjohtaja  
Suomen Yrittäjät

Seinäjoella asuva Jyrki Mäkynen toimii yrittäjänä 
toimistotilojen ja julkisten tilojen kalustamiseen 
erikoistuneess a Oy HM Profiili Ab:ssä.



Uudella kunnalla on mahdollisuus 
vahvistaa elinvoimaa ja 

elinkeinopolitiikkaa. 

”Paras elinkeinopolitiikka syntyy yhdessä yrit-
täjien kanssa. Säännöllinen keskustelu luo kun-
nan ja yrittäjien välille luottamuksen, jonka poh-
jalle elinvoima on hyvä rakentaa.

Säännöllisesti kokoontuva elinkeinotiimi on hyvä
paikka vuoropuhelulle ja päätösten yritysvaiku-
tusten arvioinnille.

Käytännössä vuoropuhelu tarkoittaa kunnan  
viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja yrittä-
jien tapaamisia, aamukahveja, hankintailtoja tai 
vaikka yhteisiä seminaarimatkoja.”

Nina Rasola,  
varapuheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Enemmän energiaa elinvoimaan

Yrittäjille hyvän toimintaympäristön  
luo kunta, joka

 »  osoittaa yrittäjyys- ja elinvoimavastaavan

 » käy säännöllisesti vuoropuhelua  
yrittäjien kanssa

 » panostaa koulutukseen ja osaavan  
työvoiman saatavuuteen

 » tarjoaa yrittäjille mahdollisuuksia kehittää 
osaamistaan

 » huomioi pk-yritykset maankäytössä ja 
maapolitiikassa

 » toteuttaa kaavoituksen avoimesti ja 
johdonmukaisesti sekä kuulee  
prosessin aikana myös yrittäjiä

 » hoitaa lupaprosessit sujuvasti ja  
ohjaa hakijaa asiakaspalvelulla

 » ajattelee liikennesuunnittelussa  
myös asiakasvirtoja.

Nina Rasola toimii yrittäjänä mikkeliläisessä 
RL-Huolinta Oy:ssä, joka on paikallinen 
ympäristöhuoltoalan perheyritys toisessa polvessa.



Sitouta yrittäjä kuntaan,  
pidä yrityksestä huolta ja  
kannusta kasvuun. 

Yritysmyönteinen päätöksenteko on yrittäjien 
mielestä elinkeinopolitiikan tärkein osa-alue. Se 
vaikuttaa suoraan yritysten arkeen. 

Päätösten yritysvaikutusten arviointi ei tar-
koita, että päätökset tehdään yrittäjien ehdoilla.  
Se on toimintatapa, jossa päätöksentekijä har-
kitsee jokaista päätöstä myös yritysten näkökul-
masta. Jos vaikutukset ovat yrityksille kielteisiä, 
pohditaan, olisiko mahdollista toimia toisin. 

”Hankinnat ovat voimakas elinkeinopolitiikan 
työkalu. Kunnan kannattaa käydä markkina-
vuoropuhelua alueen yritysten kanssa ja miet-
tiä, voisiko hankinta olla osa yrityksen kehitys-
työtä tai referenssikauppa kohti kasvua.

Fiksu hankkija varmistaa, että alueen pk-yrityk-
set voivat tehdä tarjouksen. Osto oman alueen 
yrityksiltä jättää veroeurot omalle seudulle.”

Mikko Akselin,  
varapuheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Yrittäjämyönteisillä päätöksillä kasvua

Mikko Akselin on  
tilitoimisto TietoAkseli Oy:n  

yrittäjä Jyväskylästä.

Yrittäjämyönteinen ja  
yritysten elinvoimaa vahvistava kunta

 » arvioi järjestelmällisesti päätösten 
yritysvaikutukset

 » tunnistaa hankintojen elinkeinopoliittisen 
roolin ja huomioi paikalliset yritykset  
kaikissa hankinnoissa

 » panostaa yrityspalveluihin  
koko yrittäjyyden elinkaarella

 » auttaa yritysten omistajanvaihdoksissa,  
jotta yritysten toiminta jatkuu, vaikka 
omistaja vaihtuu

 » ei syö yritysten elinvoimaa omalla 
liiketoiminnalla, vaan tuntee paikalliset 
yritykset ja hyödyntää niitä omassa 
toiminnassaan ja palvelutuotannossaan.



Yrittäjyyteen kuuluu kiinteästi pyrkimys uudis-
tua. Yrittäjähenki, sisäinen yrittäjyys tarkoittaa 
tavoitteellisuutta, sitoutumista, aikaansaavuut-
ta ja joustavaa asennetta työhön. Uuden kun-
nan kannattaa tunnistaa yrittäjyys uusiutumisen  
voimana. 

”Yrittäjyyden pitää näkyä kaikessa kunnan  
tekemisessä. Huolenpidon yrittäjistä ja yrittäjyy-
destä pitää kuulua kaupungin ylimmän johdon 
vastuulle. Johdon tehtävä on luoda kuntaan ja 
kaupunkiin tekemisen meininki – siitä elinvoi-
massa on kyse.

Nuoret ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. He ha-
luavat toimia rohkeasti ja valloittaa koko maail-
man. Tulevaisuuden kunta tarttuu tähän imuun.” 

Jaakko Männistö, varapuheenjohtaja 
Suomen Yrittäjät

Yrittäjähenkeä ja uutta yrittäjyyttä

Uutta yrittäjyyttä  
arvostava kunta

 » järjestää yrittäjyyskasvatusta 
varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja 
toisella asteella

 » järjestää yrittäjyyspedagogiikkaa  
tukevaa koulutusta opettajille

 » ottaa käyttöön palvelualoitteen ja avaa  
omaa toimintaansa uudelle yrittäjyydelle

 » toteuttaa innovatiivisia hankintoja

 » tarjoaa yrittäjien tuotteille ja  
palveluille kehittämisympäristöjä

 » tunnistaa ja hyödyntää maahanmuuttajien 
yrittäjyyspotentiaalin

 » näkee yrittäjyyden yhtenä vaihtoehtona 
työllistyä.

Anna yrittäjien yrittää.  

Jaakko Männistö on yritysten asiakaspalautteen ja -kokemuksen 
keräämiseen, mittaamiseen ja analysointiin erikoistuneen 
Feedbackly/TapIn Solutions Oy:n yrittäjä Turusta.



Yrittäjämyönteinen kuntastrategia 
 = elinvoimainen kunta.

”Hyvässä elinkeinopolitiikassa on kyse tahdos-
ta. Nosta elinvoimaisen kunnan teesit huoneen-
tauluksi, aseta tavoitteeksi elinvoimainen kun-
ta ja aloita matka. Päätös kerrallaan. Me yrittä-
jät haluamme olla mukana rakentamassa uutta 
kuntaa.

Raskas sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy pois 
kuntien järjestämisvastuulta. Tämä vapauttaa 
kunnat ja ennen kaikkea kunnissa olevat hen-
kiset voimavarat luomaan uutta. Kunnan luot-
tamushenkilöt ja virkamiehet voivat panostaa 
asioihin, joihin he voivat omilla päätöksillään 
oikeasti ja suoraan vaikuttaa.”

Carita Orlando, varapuheenjohtaja 
Suomen Yrittäjät

Elinvoimaisen kunnan teesit

1. Kun pidät huolta yrittämisen edellytyksistä, 
pidät huolta koko kunnasta. Yrittäjyys on 
kunnan tärkein voimavara. Se luo työtä, 
palveluja ja verotuloja.

2. Kun varmistat, että kunnan 
toimintaympäristö pysyy 
yrittäjämyönteisenä, houkuttelet  
kuntaan lisää yrityksiä ja asukkaita.

3. Kun kysyt ensin yrittäjiltä, varmistat,  
että kaikissa päätöksissä huomioidaan  
aina myös yritysvaikutukset.

4. Kun toteutat kunnan hankinnat  
aina osissa ja avoimesti, varmistat, että  
alueen yrittäjillä on reilu mahdollisuus 
menestyä. Se synnyttää kilpailua ja 
parantaa palvelun laatua.

Carita Orlando on taloushallinnon  
koulutus- ja konsultointialalla toimivan  

Orlando Consulting Oy:n yrittäjä Vantaalta.



Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja 

keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. 

Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 64 toimialajärjestöstä.   

www.yrittajat.fi


