
  

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

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

www.tuusula.fi 

Elinkeinoneuvottelukunnan kokous 8.9.2022 

Muistio 
Kokouspaikka: Rykmentinpuiston ruokala, Tuusula 

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 
Sari Korhonen, työllisyysohjaaja 
Timo Westman, työllisyysohjaaja 
Riikka-Maria Yli-Suomu, kuntayhtymän johtaja 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.01 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
Edellisen kokouksen muistio lähetettiin kokouskutsun yhteydessä ja se käytiin kokouksessa läpi 
elinkeinoneuvottelukunnan tavoitteiden osalta. Kokousmuistioon ei ollut huomautettavaa. 
 

3. Keudan esittäytyminen, Riikka-Maria Yli-Suomu, kuntayhtymän johtaja 
Keudan johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu esittäytyi ja kertoi Keudan koulutustarjonnasta, oppilasmääristä 
sekä palveluista yrityksille.  Keuda tarjoaa 84 eri ammatillista tutkintoa ja oppilaita on noin 12 000, joista 63 
% on aikuisia ja 16,6 % vieraskielisiä. Vieraskielisten osuus on kasvanut jatkuvasti.  
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Tutkintojen haasteena on, että ne voivat olla liian pitkiä ja jäykkiä. Tarve olisi saada nopeammin opiskelijoita 

töihin. Vaikeasti työllistettävien (kieli, sairaus tms. haaste) työllistämiseen tulisi kiinnittää huomiota esim. 
valmentavien palvelujen avulla. 

 
Keuda pohtii Uudenmaan yrittäjien kanssa miten pk-yritykset, joilla ei ole omaa HR-henkilöstöä, saataisiin 
entistä paremmin palvelujen piiriin. On tärkeää, että julkisen sektorin yhteistyökumppanit tekevät 
keskenään yhteistyötä, jotta palvelu yrityksille olisi saumatonta ja sujuvaa. 
 
Keudalla on strategisia kumppaniyrityksiä Tuusulassa esimerkiksi Krapi ja Norlandia. Lisäksi heillä on 11 
alakohtaista kumppanuusverkostoa, joissa jokaisessa on mukana kymmenen yritystä. Kokonaisuutena 
yhteistyöorganisaatioita on 8 500, joista Tuusulassa sijaitsee 390. Antti Vaittinen kommentoi, että 

alakohtaisten kumppanuusverkostojen jäsenet tulisi olla julkisia, jotta heihin olisi helpompi olla yhteydessä. 
(sihteerin huomautus: tiedot löytyvät verkosta osoitteesta: https://www.keuda.fi/yrityksille-ja-
yhteisoille/kumppanuudet/)  Myös oppisopimuksiin liittyvistä ongelmista ja niiden kehittämisestä 
keskusteltiin. Antti Ropponen kommentoi, että nimetyt asiakasvastaavat ovat olleet suuri apu palvelujen 

hyödyntämisessä. Riika Vataja kertoi kauppakamarin ehdotuksista oppisopimusjärjestelmän 
parantamiseksi. 
 
Keudan tarjonnan laajuus on merkittävä kilpailuetu omistajakunnille ja on yksi mahdollinen palveluntuottaja 
TE24-uudistuksessa. Keudan valtuusto on linjannut, että yrityksille koulutuspalveluita tarjoavan Keuda 
Koulutuspalvelut Oy:n toimintaa kasvatetaan.  

 
4. Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut esittäytyy, Laura Smolander 

Kunnan yhteisten palvelujen alle kuuluvan maahanmuutto- ja työllisyyspalvelujen yksikön päällikkö Laura 
Smolander, yhdessä työllisyysohjaajien Sari Korhosen ja Timo Westmanin kanssa, esittelivät yrityksille 
suunnattuja palvelujaan. Yksikön työntekijöiden työnkuvat ovat joustavia, jotta he voivat hallita asiakkaiden 
monipuolisen poluttamisen työelämään. Kustannamme myös lupakorttikoulutuksia esim. 

työturvallisuuskortti tai hygieniapassi jos ne ovat työllistymisen kannalta olennaisia Palveluihin kuuluu myös 

yrittäjien työllistymisen tukeminen, jossa yhtenä apuna on sähköinen ForeAmmattiPlus-järjestelmä. 
 
Yksikkö jalkautuu erilaisiin tapahtumiin ja yrityksiin. Työnantajille tarjolla on neuvontaa, ohjausta sekä 
taloudellista tukea työllistämiseen mm.: 

- työkokeilusopimusten tekemisessä avustaminen 

- työntekijän haussa 

- palkkatukihakemusten tekemisessä 

- työn räätälöinti osatyökykyisille 

- rekrytreffit 
 

Tuusulassa heinäkuussa 2022 alle 1 500 työtöntä työnhakijaa. Huolta kannetaan yli 50 vuotiaista 
työnhakijoista, joiden määrä on hieman laskenut koronapandemian ajalta. Avoimia työpaikkoja on 2022 
heinäkuussa 458 kpl 

 
5. Tuusulan matkailutulo ja -työllisyys vuonna 2021, Toni Popovic 

Elinkeinopalveluiden yritysasiamies Toni Popovic esitteli Uudenmaan liiton koordinoiman yhteistilauksena 
hankitun matkailutulo ja -työllisyystutkimuksen 2021 tulokset. Tutkimuksen toteutti Tutkimus- ja 
Analysointikeskus TAK Oy, joka on toteuttanut vastaavan tutkimuksen myös vuonna 2018, mikä mahdollisti 
lukujen vertailun.  
 
Tuusulan osalta välitön matkailutulo on 37,4 miljoonaa euroa (2018 18,1 M€) ja välitön työllisyysvaikutus 184 
henkilötyövuotta (2018 134 htv). Koronapandemian myötä kotimaan matkailun lisääntyminen näkyi selvästi 

positiivisena vaikutuksena monissa Uudenmaan kunnissa. 
  

https://www.keuda.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/kumppanuudet/
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6. Tuusulan elinvoimaohjelma, Kristiina Salo 

Elinvoima muodostuu monesta asiasta eikä sille ole tarkkaa määritelmää. Se vaikuttaa kuntalaisiin, yrityksiin 
ja yhteisöihin sekä talouteen. Elinvoimajohtaja Kristiina Salo esitteli elinvoimaohjelman työn lähtökohtia ja 
toteuttamistapoja. Ohjelma tullaan laatimaan vuosina 2022-2023. 
 

7. Ajankohtaiset yrityskentältä, Toni Popovic 
Toni Popovic kertoi lyhyesti ajankohtaisia uutisia tonttimyynnistä ja elinkeinopalvelujen yritysyhteistyöstä 
mm. tulevista videojulkaisuista. 
 

8. Tulevat elinkeinoneuvottelukunnan kokoukset 
Elinkeinoneuvottelun seuraaviksi kokousajankohdiksi päätettiin: 

 13.10.2022 klo 8.00 

 8.12.2022 klo 10.00, jonka yhteydessä joululounas 
 

Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin, jotta voidaan huomioida esitysten mahdollinen tallennus. 

 
9. Elinkeinoneuvottelukunnan täydentäminen 
Päätettiin jatkossa kutsua elinkeinoneuvottelukunnan kokouksiin Keuken ja Keudan edustajat.  
 
10. Muut esille tulevat asiat 
Tuusulan yrittäjät kertoivat tulevasta strategiatyöstään, johon toivotaan myös Tuusulan kunnan näkemyksiä. 
Lisäksi tulossa on Keski-Uudenmaan kunnallisjohdon tilaisuus 6.10. sekä valtakunnallinen yksinyrittäjien päivä 
11.11. Järvenpään Aino-areenalla. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.06 


