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Yrittäjien ja kuntien yhteistyö koronakriisissä 

1. Yrittäjien ja kuntien on tiivistettävä yhteydenpitoa 

Yritysten toimintaedellytysten ja kuntien elinvoiman turvaamiseksi yrittäjien 

ja kuntien on tiivistettävä yhteydenpitoa koronakriisin aikana.  

Tätä on tehtävä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.  

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja kehitysyhtiöiden valta-

kunnallinen järjestö SEKES ja Suomen Uusyrityskeskusten valtakunnalli-

nen järjestö SUK ovat aloittaneet yhteistyön, jolla lisätään yrittäjille tarjotta-

vaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja 

yrityksiä tilanteen yli pääsemiseksi.  

Kehitysyhtiöt ovat kuntien yhtiöitä, jotka tarjoavat yritysneuvontaa: kehity-

syhtiöissä neuvontaa antaa kokoaikaisesti 300 ja tilapäisesti lähes 400 

yritysneuvojaa. Uusyrityskeskuksissa neuvotaan pääasiassa yritystoimin-

nan alkuvaihetta. Kuntaliiton kautta ovat edustettuina kuntien palveluksessa 

olevat yritysneuvojat. Suomen Yrittäjissä yrityksiä auttavat ja neuvovat lä-

hes kaikki keskusjärjestön ja aluejärjestöjen toimihenkilöt.  

Nämä organisaatiot palvelevat normaalisti päivittäin yli tuhannen ammat-

tilaisen voi-min suomalaisia yrityksiä. Nyt on tärkeintä varmistaa resurssit 

yrittäjien tarvitsemaan akuuttiin neuvontaan. 

Lue uutinen yhteistyöstä: https://www.yrittajat.fi/uutiset/621702-suomen-

yrittajat-kuntaliitto-sekes-ja-uusyrityskeskukset-tekevat-yhteisty-

ota#9d4b29a0 

1.1. Keinoina alkuvaiheessa ovat muun muassa 

 

• Suunnata nopeasti henkilöresursseja palvelemaan yrityksien neuvon-

nassa akuutissa kriisitilanteessa  

 

• Selvittää tarve ja mahdollisuus yhteistyöhön Finnveran ja ELY-keskusten 

kanssa yritysten rahoitushakemuksissa  
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• Selvittää, missä asioissa tarvitaan yhteistyötä yrittäjiä edustavien organi-

saatioiden, kuntien, muiden kuntaorganisaatioiden ja eri viranomaisten 

kanssa.  

 

• Tehdä selkeitä ohjeita ja suosituksia muun muassa kuntien ja yrittäjäyh-

distysten väliseen yhteistyöhön poikkeusoloissa.  

2. Suositukset toimiksi yrittäjäyhdistyksen ja kunnan väliseen vuoropuheluun  

 

• Avatkaa matalan kynnyksen keskusteluyhteys kunnan ja yrittäjäyhdistyk-

sen välillä koronakriisistä yli pääsemiseksi.  

 

• Paikallisyhdistyksen puheenjohtajan kannattaa ottaa yhteyttä heti kun-

nanjohtajaan tai kunnan elinkeinojohtajaan.  

 

• Jos puheenjohtaja on estynyt esimerkiksi koronakriisin vuoksi, varapu-

heenjohtaja ja muita hallituksen jäseniä kannattaa tavoitella.  

 

• Päivittäkää arvionne puolin ja toisin siitä, mikä on kunnan yritysten tila 

koronakriisin myötä ja miten kunta voi esimerkiksi ohjauksella ja neuvon-

nalla tukea yrityksiä.  

 

• Nyt on tärkeää, että kukaan yrittäjä ei jää ongelmien kanssa yksin, vaan 

että yrittäjä voi luottaa siihen, että kunta ja yrittäjäyhdistys hakevat yh-

dessä ratkaisuja yritysten selviämiseen.  

 

• Myös kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen puheenjohtajaan on tär-

keää avata keskusteluyhteys.  

3. Suosituksia julkisten hankintojen toteuttamiseksi yrittäjille ja kunnille 

• Kuntia suositellaan aikaistamaan hankintojaan mahdollisuuksien mu-

kaan tai laskujen suorituspäiviä. Sen sijaan, että sopimuksia ja sopimus-

ehtoja purettaisiin tai peruttaisiin yrittäjien ja kuntien kannattaa etsiä so-

pimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja 

käyttää joustoja. 

 

• Kunnat ja yrittäjät voivat yhdessä miettiä innovatiivisia hankintaratkaisuja 

kevään kriisistä yli pääsemiseksi. 

 

• Hankintaneuvojilta voi tiedustella mahdollisuutta pitää etäkoulutusta yrit-

täjille ja hankintayksiköille. 
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• Kuntien on syytä edelleen hankkia tarvitsemiansa palveluja, eikä var-

muuden vuoksi lopettaa ostamista tai alkaa tehdä niitä itse. 

 

• Kun markkinavuoropuhelutilaisuudet peruuntuvat, hankintayksiköt voivat 

silti lähettää asiakirjoja yrittäjille kommentoitavaksi. Markkinavuoropuhe-

lutilaisuuksien pitäminen etäyhteyksin on myös mahdollista. 

 

• Suomen Yrittäjillä on hankintaneuvoja jokaisessa maakunnassa. Kriisin 

aikana maksutonta neuvontaa yrittäjille ja hankintayksiköille tarjotaan 

edelleen, nyt erityisesti puhelimella ja sähköisesti. Alueiden hankinta-

neuvojien yhteystiedot löydät täältä: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-

abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/suomen-yrittajien-hankinta-

neuvonta-553148 

 

• Kuntien on erityisen tärkeää miettiä nyt hankintoihin elinvoimaa edistäviä 

kriteerejä. Kaikkein tärkeintä on jakaa hankinnat osiin esimerkiksi tuote-

ryhmittäin ja alueittain ja valita hankintaan monta yritystä toimittajaksi. 

Lisätietoja hankintojen jakamisesta osiin: https://www.yrittajat.fi/sites/de-

fault/files/julkisten_hankintojen_jakaminen_osiin.pdfSosiaali- ja terveys-

ala 

 

 

Lisätietoja Suomen Yrittäjissä antavat: 

 

Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, 0400 567 925, anssi.kujala@yrittajat.fi,  

Satu Grekin, elinkeino- ja kilpailupolitiikan päällikkö, 050 550 3488, 

satu.grekin@yrittajat.fi  

Janika Tikkala, elinkeinopolitiikan asiantuntija 046-9234386, janika.tik-

kala@yrittajat.fi 


