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Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 
laaditaan kaupungin strategiaan pohjautuen siten, että 
toimintaympäristön analyysin perusteella määritellään  

 
kaupungin keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet 

elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseksi 
vuosille 2014–2017.  

 
Uusi elinkeino- ja kilpailukykyohjelma on tarkoitus 

hyväksyä kaupunginhallituksessa toukokuussa 2014. 
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 Elinkeino- ja kilpailukykyohjelman keskeiset osat: 

 
• Nykytila ja toimintaympäristö sisältäen SWOT-analyysin 

 
• Kriittiset menestystekijät 

o analyysi, johtopäätökset ja soveltaminen 
 

• Tavoitteet ja linjaukset 
o Osaaminen 
o Kaavoitus ja infra 
o Markkinointi ja viestintä 
o Yrityspalvelut 

 
• Toimijat ja roolit  

o strategiat ja johto 
o toimintalogiikka, –prosessi ja vastuut 
o asiantuntijat ja kumppanit 
o sidosryhmät 
o resursointi 

  

 
 

 
  

  

 
 



RYHMÄT JA OSALLISTAMINEN 

Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitosten 
edustajien sekä muiden elinkeinoelämän kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa. 

 

• Työtä valmistellaan työryhmässä, johon kuuluu jäseniä kaupungin kaikilta toimialoilta.  

• Käytännön työtä valmistellaan pienemmässä projektiryhmässä. 

• Työryhmän valmistelun pohjalta ohjelmaa työstetään kahdessa asiantuntijaraadissa, joka 

koostuu yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitosten edustajista sekä muista elinkeinoelämän 

kehittämisestä kiinnostuneista. Raadit kokoontuvat helmi- ja maaliskuussa.  

• Ensimmäinen raati kokoontui 13.2. ja osallistuminen siihen oli kiitettävän runsasta ja aktiivista 

• Toinen raati kokoontuu 27.3. kaupungintalolla 

• Raatien lisäksi jokainen kuntalainen voi halutessaan kommentoida työn tuloksia ja ohjelman 

väliversioita ohjelman laadinnan aikana sähköisen lomakkeen avulla.  

• Myös kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus tutustua työhön ja kommentoida 

ohjelmaluonnosta.   

• Tavoiteaikataulu on, että Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma käsitellään kaupunginhallituksessa 

toukokuussa. 
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 ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAPROSESSIN AIKATAULU  
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 

TYÖVAIHEET 
 

Nykytilan kuvaus 

Toimintaympäristön analyysi 

SWOT 

 

Kriittiset menestystekijät, 

 

Tavoitteet ja toimenpiteet, mittarit 

 

Ohjelman laadinta, dokumentointi 
 

RYHMÄT 
 

Projektiryhmä 

(suunnittelee, ohjaa, koordinoi) 

 

Työryhmä 

(valmistelee) 

 

Asiantuntijaraadit 

 

Kaupunginhallitus 

(Hyväksyy) 

 

Kaupunkikehityslautakunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIESTINTÄ JA OSALLISTA-

MINEN 
 

Henkilöstö 

 

Asukkaat, sidosryhmät 

 

Valtuusto 

Viestintä henkilöstölle Intrassa 

Internet 



TYÖN ORGANISOINTI, ROOLIT JA VASTUUT 
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PROJEKTIRYHMÄ TYÖRYHMÄ ASIANTUNTIJARAADIT 

Jäsenet: 

Fredrick von Schoultz 

Martin Söderlund 

Christina Sani 

 

• Suunnittelee ja ohjaa 

valmistelua.  

• Osallistuu aineiston 

työstämiseen.  

• Työstää aineistoa 

asiantuntijaraateihin. 

• Vastaa asiantuntijaraatien  

suunnittelusta ja 

dokumentoinnista. 

• Huolehtii sisäisestä ja 

ulkoisesta viestinnästä. 

• Vastaa asiantuntijaraatien 

kutsuttavista. 

• Vastaa työryhmän ja 

asiantuntijaraatien käytännön 

järjestelyistä. 

• Viimeistelee asiakirjan. 

 

 

Jäsenet: 

Fredrick von Schoultz, pj. 

Martin Söderlund 

Maarit Ståhlberg 

Outi Leppälä 

Eero Löytönen 

Antero Antila 

Tuija Öberg 

Päivi Mäkimartti 

Ulla Poppius (Posintra) 

Topi Haapanen (Posintra) 

Christina Sani, sihteeri 

 

• Osallistuu aineiston 

työstämiseen.  

• Perehtyy esityöstettyyn 

aineistoon ja kommentoi sitä. 

• Työstää aineistoa 

asiantuntijaraateihin. 

• Osallistuu asiantuntijaraateihin. 

 

• Perehtyvät esitettävään 

materiaaliin. 

• Osallistuvat raadin 

ryhmätöihin. 

 

 

 

 

 

 

HENKILÖSTÖ JA 

SIDOSRYHMÄT 

 

• Kommentoivat elinkeino-

ohjelman välivaiheita ja 

luonnosta. 


