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11.12.2020, klo 8.05-9.43

Paikka

Teams-kokous

Osallistujat
Elinkeinoelämän järjestöjen valitsemat
Kaj Peltonen, Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
Antti Ropponen, Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
Jari Asunmaa, Tuusulan Yrittäjät ry
Samuli Halla-aho, Tuusulan Yrittäjät
Taru Vuori, Jokelan Yrittäjät ry
Marko Liikonen, Jokelan Yrittäjät ry
Harri Kämäräinen, Kellokosken Yrittäjät ry
Taoufik Cherif, Kellokosken Yrittäjät ry
Eero Maula, Tuusulan Seudun Maataloustuottajain yhdistys ry
Esa Heikkilä, Tuusulan Seudun Maataloustuottajain yhdistys ry
Sari Heikkilä, Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry
Anne Salminen, Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry
- 9.12

Tuusulan kunnan valitsemat
Mika Mäki-Kuhna, puheenjohtaja
Jussi Salonen
9.00 Outi Huusko
Lilli Salmi
8.35Pasi Huuhtanen
Pekka Heikkinen
Pentti Mattila
Asiantuntijat
Kristiina Salo, elinvoimajohtaja
Toni Popovic, yritysasiamies
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja
Seija Lahtinen, sihteeri
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1.

Kokouksen avaus ja muistion 3/2019 hyväksyminen
Puheenjohtaja Mika Mäki-Kuhna avasi kokouksen 8.05. Muistio 3/2019 hyväksyttiin.

2. Elinvoimajohtaja, yritysasiamies ja kuntakehitysjohtaja esittäytyvät
Elinvoimajohtaja Kristiina Salo, yritysasiamies Toni Popovic ja kuntakehitysjohtaja Heikki
Lonka esittäytyivät. Lisäksi käytiin läpi läsnäolijat ja lyhyt esittäytymiskierros.

3. Yrityselinvoimatutkimus
Kristiina Salo esitteli syksyllä teetetyn yrityselinvoimatutkimuksen tuloksia.
Tutkimuksen tavoitteina oli kartoittaa Tuusulan kunnan yrityskentän elinvoimaa ja
vetovoimaa, selvittää mikä houkuttelisi Tuusulan ulkopuolisia yrityksiä muuttamaan/
laajentamaan Tuusulaan sekä profiloida mahdollisesta muuttamisesta kiinnostuneet
yritykset. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina. Tutkimus on seuranta soveltuvin
osin vuonna 2017 toteutetulle tutkimukselle ja perustuu 400 vastaukseen.

4. Elinkeino-ohjelma
Kristiina Salo esitteli viime kokouksessa esitettyjen korjausehdotusten pohjalta
täydennettyä elinkeino-ohjelmaa. Mittareihin toivotaan edelleen tarkennuksia/faktaa
esim. asiakastyytyväisyyskysely tulokset toimivat hyvänä mittarina. Lisäksi toivottiin
toimenpideohjelmaa osaksi elinkeino-ohjelmaa.
Elinkeino-ohjelman valmistelua jatketaan muutaman viikon ajan sähköpostikeskusteluna. Kristiinan ja Toni valmistelevat elinkeino-ohjelman esitettyjen lisäysten mukaisesti
kuntakehityslautakuntaan.

5. Järjestöstrategia
Toni Popovic esitteli järjestösuunnitelman, joka on vielä suunnitelmavaiheessa. Tuusulan
kuntaan on koottu syksyllä 2020 järjestötiimi. Tiimin tarkoituksen on saada luotua linkki
järjestöjen ja kunnan yhteydenpidon ja yhteistyön lisäämiseksi. Tavoitteena tehdä
Tuusulan kunnasta Suomen järjestöystävällisin kunta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula  Käyntiosoite: Kotorannankuja 10, Tuusula
Puhelin: (09) 87181  Faksi: (09) 8718 3072
www.tuusula.fi

Elinkeinoneuvottelukunta

KOKOUSMUISTIO

16.12.2020

6. Nettisivut
Yrittämisen ja työllisyyspalveluiden nettisivuille tehtiin sivupäivitys nykyisten
verkkosivujen sallimissa puitteissa. Toni Popovic esitteli uudistetut sivustot. Elinkeinot ja
yrittäminen sekä työllisyyspalvelut yhdistettiin saman navigaation alle - Työ ja
yrittäminen. Uudistusta lähdettiin viemään läpi kohderyhmänäkökulmasta. Uudistetut
sivustot löytyvät osoitteesta https://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=1012. Sivut
käännetään myös englannin kielelle kattavammin kuin aikaisemmin.

7. Ajankohtaiskatsaus
-Yksinyrittäjän tuki
Tuusulassa tehtiin reilut 300 myönteistä ja reilut 60 kielteistä päätöstä. Tonin
organisoima tukikäsittely sujui loistavasti. Elinkeinopalveluiden organisaatio sekä
kirjastolta ja päiväkodista apuna ollut henkilökunta suoriutuivat tehtävästä loistavasti.
Tuusula on saanut tukien käsittelystä hyvää palautetta. Vuoden 2021 puolella saattaa
tulla uusi yksinyrittäjätukien haku.
-Asuntomessut / Tuusula Shop
Tuusula Shop, tuusulalaisten yrittäjien ja Tuusulan kunnan yhteinen ponnistus
paikallisen elinkeinoelämän ja yritysten esiin nostamiseksi messuilla, avattiin Tuusulan
asuntomessuille ja se kokosi saman katon alle 31 paikallista yrittäjää tuotteineen ja
palveluineen. Paikan päällä tapahtuvan kaupankäynnin lisäksi tavoiteltiin näkyvyyttä
tuusulalaisille toimijoille. Tuusula Shopissa tuotteita myyneet yritykset olivat tyytyväisiä
myyntiin ja yritykset kertoivat, että kivijalkaliikkeiden ovet kävivät vilkkaasti messujen
shopin innoittamana. Markkina-arvo ja Tuusula Shopin näkyvyys ylitti odotukset. Tuusula
Shop yhdistää paikalliset yrittäjät ja asiakkaat myös verkossa messujen jälkeen.
-Organisaatiouudistus 1.1.2021
Heikki kertoi organisaatiomuutoksesta lyhyesti.
Kasvun ja ympäristön alle muodostettiin projektitoimisto, jonne siirrettiin hakkeet mm.
Focus ja Rykmentinpuisto. Projektitoimiston tehtäviin kuuluu myös kehittää koko
toimialan projektitoiminta. Elinvoimapuoli keskittyy jatkossa elinvoima-asioihin.
-KUUMA-yhteistyö / Kiky
Kristiina on toiminut tämän vuoden KUUMA kilpailukyky- ja elinvoimatyöryhmän
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puheenjohtajana. Ryhmässä on tehty paljon yhteistyötä mm. asuntomessuilla näyttiin
yhteisesti asumisen viestinnässä.
-Kansainvälinen yhteistyö, Helsinki Ring of Industry
Kaikkea tälle vuodelle suunniteltua työtä ei ole pystytty toteuttamaan, mutta olemme
pystyneet kiinteyttämään yhteistyötä Helsingin, Vantaan ja Espoon kanssa. Yhteistyön
kautta KUUMA-seutu on saanut yrityksiltä yhteydenottoja mm. Posti on sijoittanut
logistiikkatoimintojaan Sipooseen.
- Rykmentinportti
Kaavan vahvistumisen suhteen on tullut viivästymisiä. Näyttää siltä, että kaava vahvistuu
kesällä ja markkinointi pystytään käynnistämään. Katsottiin Rykmentinportista tehty
markkinointivideo. http://www.rykmentinportti.fi

8. Muut asiat
- CRM-järjestelmä
CRM-järjestelmä on tärkeä osa kehittyvää elinkeinopalveluiden toimintaa ja lähdettiin
sitä työstämään. Vertailtavana oli Sarastian ja Hakosalon järjestelmät. Sarastian
järjestelmä on hyvin räätälöitävä alusta, kun taas Hakosalon järjestelmä on kuntakentälle
pitkälle tuotteistettu järjestelmä. Valittiin Hakosalo, koska kuntakenttä on aika hyvin
fokusoitu eikä ole tarvetta suurelle räätälöitävyydelle. Työvoimapalvelut otettiin
järjestelmähankintaan mukaan. Elinkeinopalveluissa on paljon kontaktipintaa työnantajiin
ja sitä kautta pystytään tuottamaan synergiaa työllisyyspalveluiden kanssa, jotta
työvoima ja työnantajien kohtaanto paranisi. Järjestelmän kautta pystytään myös
kohdennetusti markkinoimaan yritysalueita.
-Seuraava kokous maalis-huhtikuulla 2021.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.43.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula  Käyntiosoite: Kotorannankuja 10, Tuusula
Puhelin: (09) 87181  Faksi: (09) 8718 3072
www.tuusula.fi

