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1. Kokouksen avaus ja kokousmuistion 6/2017 hyväksyminen 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.13. 

 Muistio 6/2017 hyväksyttiin. 

  

 

2. Kaavoituksen ja elinkeinon välinen yhteistyö, yritysvaikutusten arviointi 

 

Yritysvaikutusten arvioinnilla (YRVA) halutaan selvittää ennalta, millaisia vaikutuksia 

kaupungin valmistelemilla päätöksillä on yrityksiin. Etukäteen tehtävillä arvioinnilla luodaan 

näin ollen parempia toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia yritystoiminnalle. 
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Moni kunta on tehnyt yritysvaikutusten arviointiprosessin yhdessä kauppakamarin kanssa. 

Helsingin kauppakamari on tarjonnut myös Kuuma-kunnille tätä mahdollisuutta, mutta 

prosessi on hinnakas ja tästä syystä kunnat eivät ole lähtenee mukaan. Asia on 

ajankohtainen ja tärkeä ja pitää miettiä pystytäänkö se tekemään omana työnä vai 

tarvitaanko apua. 

 

Marko Kauppinen esitteli Jyväskylän yritysvaikutusten arviointimallia. 

 

Pia Sjöroos esittäytyi. Pia on juuri siirtynyt Helsingin kaupungin palveluksesta Tuusulan 

kaavoituspäälliköksi. Pia esitteli Helsingin käytäntöä. Yrva on lähtenyt Helsingissä liikkeelle 

kaavoituksen ja elinkeinoelämän välisen yhteisymmärryksen lisäämisestä. 

  

Pia kertoi myös, että Tuusulassa on laadittu Tuusulan maankäytön suunnittelun tueksi 

päivittäistavarakaupan, keskustahakuisen erikoiskaupan ja tilaa vaativan erikoiskaupan 

sijoittumista, mitoitusta ja ajoittumista koskeva kaupan palveluverkkoselvitys. 

  

 

Yritysvaikutusten arviointia pidetään hyvänä ja tärkeänä asiana. Keskustelun yhteydessä 

nousi esille, että viestinnässä on vielä paranneltavaa ja lisäksi olisi tarvetta yrittäjien ja 

kunnan edustajien välisille säännöllisille tapaamisille. 

 

Lisäksi käytiin keskustelua yritysrekisterikäytännöstä. Kunnalla kuin myös yrittäjäjärjestöillä 

on omat rekisterinsä. Yrittäjäjärjestöt ehdottivat, että kunnasta uusille yrityksille 

lähetettävän Tervetuloa Tuusulaan –kirjeen yhteyteen voitaisiin liittää yrittäjäjärjestöjen 

tietopaketti. Mietittäväksi, miten tietoa voitaisiin siirtää näiden rekistereiden välillä. 

 

 

Seuraava kokous järjestetään kuntakehityslautakunnan ja elinkeinoneuvottelukunnan 

yhteisseminaarina torstaina 17.5.2018 klo 8 – 16 Gustavelundissa. Mika Mäki-Kuhna 

selvittää sopiiko aika kuntakehityslautakunnalle. Seminaariaiheina mm. yritysvaikutusten 

arviointi, Elinkeino-ohjelma 2019-2020. 

 

 

3.  Muut asiat 

  

 Yhdistystreffit Tuusulassa 22.3, järjestäjä yhdistysverkosto 

 Yritystreffit tulossa syksyllä, järjestäjä Uudenmaan Yrittäjät 

 Tuuskodon hinnoittelusta ei ole vielä tietoa 

 

 

4.  Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.43. 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/yrva/YRVA_malli.pdf
Kaupan%20palveluverkkoselvitys.pdf

