
  

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula  Käyntiosoite: Kotorannankuja 10, Tuusula 

Puhelin: (09) 87181  Faksi: (09) 8718 3072 

www.tuusula.fi 

Elinkeinoneuvottelukunnan järjestäytymiskokous 6.6.2022 

Muistio 
Kokouspaikka: Krapihovi, Tuusula ja Teams (etäosallistujille) 

Läsnä 

Elinkeinoelämän järjestöjen valitsemat: 

Riikka Vataja, Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 
Antti Ropponen, Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 
Sari Husa, Tuusulan Yrittäjät ry 
Ari Saariniemi, Tuusulan Yrittäjät 
Iida Salo, Jokelan Yrittäjät ry 

Sami Ranta, Jokelan Yrittäjät ry 
Pasi Huuhtanen, Kellokosken Yrittäjät ry 
Niko Koskela, Kellokosken Yrittäjät ry 
Antero Ahoranta, Tuusulan Seudun Maataloustuottajain yhdistys ry 
Arto Hanelius, Tuusulan Seudun Maataloustuottajain yhdistys ry 
Siru Sirén, Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry 
Jaakko Kajula, Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry 

 
Tuusulan kunnan valitsemat: 

Kalle Ikkelä, puheenjohtaja  
Petri Tonteri 
Outi Huusko 
Aila Koivunen 

Antti Vaittinen 
Vesa Hänninen 
 
Asiantuntijat: 
Kristiina Salo, elinvoimajohtaja 
Toni Popovic, yritysasiamies 
Laura Smolander, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 

 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Elinkeinoneuvottelukunnan jäsenten vahvistaminen ja sihteerin nimeäminen 
Jäsenet esittäytyivät ja sihteeriksi nimettiin Toni Popovic. 

 
3. Esittäytymiskierros 
Esittäytymiskierros pidettiin esityslistan kohdassa kaksi. 
 
4. Suomen Yrittäjien kuntabarometri 2022 (liite) 
Kristiina Salo esitteli Suomen Yrittäjien kuntabarometrin vuoden 2022 tulokset Tuusulan, Uudenmaan ja koko 
maan osalta. Tulokset oli toimitettu etukäteen osallistujille kokouskutsun liitteenä. Tuusulan keskiarvo ja 
sijoittuminen Uudenmaan sisäisessä vertailussa on hyvässä kasvussa, mikä on seurausta muun muassa kunnan 
panostuksista elinkeinopalveluihin ja Keukeen, jota pidettiin erinomaisena sekä lisääntyneestä tonttitarjonnasta 
Etelä-Tuusulassa. Huomionarvoisena seikkana kyselystä mainittakoon matalahko vastausmäärä (n=39).  
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Tuloksista käytiin vilkasta keskustelua ja tuloksia vertailtiin myös muihin alueisiin Suomessa.  

 
Yritysten huomioimisesta osana kunnan päätöksentekoa todettiin, että nykyinen ennakkovaikutusten 
arviointimalli ei vastaa täysin tähän tarpeeseen, minkä vuoksi neuvottelukunta halusi tutustua Suomen Yrittäjien 
laatimaan yritysvaikutusten arviointimalliin, josta toivottiin esitystä seuraaviin kokouksiin. 
 
Hankintojen lisäämistä paikallisilta yrityksiltä pidettiin hyvänä tavoitteena mutta haastavana kokonaisuutena. 
Yhtenä konkreettisena parannusehdotuksena nostettiin esiin avoimen ostolaskudatan käyttöönotto. Yleisenä 
kommenttina kuntasektorin hankinnoissa referenssien perusteetonta käyttöä kelpoisuuskriteerinä kritisoitiin 
kilpailua rajoittavana. 
 

Infrastruktuuriin liittyvissä tekijöissä kunnilla - myös Tuusulalla - on eniten kehitettävää.  
 
Työvoiman saatavuuden parantamiseksi ehdotettiin Keudan ja yrittäjäyhteistyön lisäämistä esimerkiksi 
toimialakohtaisilla neuvottelukunnilla. Ehdotusta pidettiin kannatettavana ja sen toteutusta selvitetään 

seuraavaan kokoukseen. Kunnan työllisyys- ja elinkeinopalveluihin on odotettavissa suuria muutoksia 
kansallisen TE2024-uudistuksen myötä.  
 
5. Mitä odotuksia yhteistyölle on ja mitkä ovat elinkeinoneuvottelukunnan tavoitteet? 
 
Tuusulan yksi strateginen päämäärä on tarjota mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä. päämäärää toteuttamaan 
on asetettu viisi valtuustokauden tavoitetta veto- ja pitovoiman, asumisen ja elinympäristön, yritysten ja 
työpaikkojen sekä vapaa-ajan, harrastamisen ja kulttuurin näkökulmista. Päämäärän mukaan kunta tarjoaa 
monipuolisia ja laadukkaita asumisen mahdollisuuksia, yritys- ja työpaikka- alueita sekä harrastamisen ja 
kulttuurista nauttimisen paikkoja. 
 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi elinkeinoneuvottelukunnassa pohdittiin yhteistyön odotuksia ja 

elinkeinoneuvottelukunnan tavoitteita, joista kirjattiin seuraavat 

 Avoimuuden lisääminen toiminnassa ja viestinnässä 

 Yritysosallisuuden lisääminen (mm. yrityskyselyiden vastausprosentti) 

 Pärjääminen kuntien välisessä kilpailussa yrityksistä 

 Työvoiman saatavuuden haasteisiin vastaaminen 

 Yritysten välisen yhteistyön parantaminen 
 
6. Elinkeinoyksikön toiminta ja tavoitteet ja ajankohtaiset yrityskentältä 

Kristiina Salo esitteli elinvoima, asuminen ja kehittäminen -yksikön, joka muodostuu elinkeinopalveluista ja 
hankekehityksestä. Yksikköön kuuluu elinvoimajohtajan lisäksi viisi työntekijää. Yksikön tavoitteet vuodelle 2022 
ovat: 

 Yrityspalveluprosessin kehittäminen poikkihallinnollisesti 

 Yrityspalveluprosessin digitalisointi (+ palaute) 

 Tontinmyyntitavoitteet 

 Matkailuohjelman toteuttaminen 

 Tunnettuuden lisääminen 

 Yritysyhteistyön lisääminen 

 Yritysten verkottaminen 

 Kansainvälinen invest in –toiminta yhdessä Kuuma-seudun kanssa 
 

Toni Popovic kävi läpi ajankohtaiset asiat yritysympäristöstä, tapahtumista ja tulevista toimenpiteistä. 
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7. Tulevat elinkeinoneuvottelukunnan kokoukset 

Elinkeinoneuvottelun seuraaviksi kokousajankohdiksi päätettiin: 

 8.9.2022 klo 8.00 ja 

 13.10.2022 klo 8.00 
 

Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin, jotta voidaan huomioida esitysten mahdollinen tallennus. 
 
8. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita asioita. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 


