1

MYNÄMÄEN KUNNAN
ELINKEINO-OHJELMA
2014 - 2016

kv 3.3.2014 § 19

2

SISÄLLYSLUETTELO
1. JOHDANTO .....................................................................................................................................3
2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ .......................................................4
2.1 Toiminta-ajatus.........................................................................................................................4
2.2 Visio ..........................................................................................................................................4
2.3 Toiminta-ajatuksen toteuttaminen ..........................................................................................4
3. NYKYTILANTEEN KUVAUS ...........................................................................................................5
3.1 Elinkeino- ja väestörakenne ....................................................................................................5
3.2. Infrastruktuuri..........................................................................................................................6
3.3. Palvelurakenne ........................................................................................................................7
4. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄHTÖKOHDAT .....................................8
5. MYNÄMÄEN ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT ....................................................................9
5.1. Yhteistyö ja verkottuminen.....................................................................................................9
5.2. Elinkeinoelämän kehittäminen .............................................................................................10
5.3. Julkiset hankinnat .................................................................................................................11
5.4. Elinkeinopolitiikan resurssit ja rahoitus ..............................................................................12
6. SUUNNITELMIEN JA PÄÄTÖSTEN YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ....................................13
6.1 Yritysvaikutusten arviointi.....................................................................................................13
6.2 Yritysvaikutusten arviointi Mynämäen kunnan päätöksenteossa ......................................14
7. ELINKEINO-OHJELMAN SEURANTA ..........................................................................................15
8. OHJELMAN MUKAISET ELINKEINOPOLIITTISET TOIMENPITEET ...........................................15
YHTEYSTIETOJA .............................................................................................................................16

3

1. JOHDANTO
Mynämäen kunnan elinkeino-ohjelman keskeisenä tehtävänä on täsmentää kuntastrategian elinkeinopoliittisia linjauksia ja toimia apuna kunnan päätöksenteossa sekä markkinoida osaltaan kuntaa
yrittäjille, asukkaille ja sidosryhmille.
Elinkeino-ohjelma on osa Mynämäen kunnan kuntastrategiaa. Kuntastrategiassa Mynämäki määritellään elinvoimaiseksi ja kilpailukykyiseksi aluekeskukseksi Turun seudulla. Elinkeinotoiminnan näkökulmasta tavoitteeksi on asetettu hallittu väestönkasvu ja työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen.
Tavoitteen saavuttamiseksi kriittisinä menestystekijöinä nähdään kehittämistä tukeva maapolitiikka ja
kaavoitus, monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yritystoimintaan sekä hyvä imago.
Elinkeinoelämän kehittämisen osalta kriittiseksi menestystekijäksi on kirjattu avoin vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien kesken sekä yritystonttien ja toimitilojen markkinointi.
Elinkeinopoliittinen yhteistyö Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa on tärkeä osa Mynämäen
kunnan elinkeinopoliittista työtä. Voimassa oleva Turun seudun elinkeinoyhteistyötä koskeva sopimus
on viimeksi uusittu 1.1.2011.
Nykyisen elinkeino-ohjelman päivitystyö käynnistyi keväällä 2013. Työtä valmisteli kunnanhallituksen
asettama Elinkeinopoliittinen työryhmä, johon kuuluvat
Mynämäen kunnan edustajina:
Pekka Myllymäki, Juha Vanhanen, Antti Nuutamo, Mikko Immonen, Jorma Kantonen
Mynämäen Yrittäjät ry:n edustajina:
Marjo-Riitta Martikainen
Tuottajayhdistysten edustajina:
Juha Aalto (Mynämäki), Matti Karppinen (Karjala), Jukka Ristimäki (Mietoinen) sekä
Paikallisten rahalaitosten edustajina:
Ari Jutila (Mietoisten Sp), Kimmo Ranta (Mynämäen OP) ja Pentti Laaksonen (Karjalan OP)
Työryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja Seija Österberg ja
asiantuntijana elinkeinoasiamies Maarit Tontti Turun Seudun Kehittämiskeskuksesta.
Elinkeinopolitiikasta vastaavat Mynämäen kunnassa yleisellä tasolla kunnanjohtaja ja kunnanhallitus.
Yritystoimintaan soveltuvasta toimitilahallinnosta vastaa Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy.

Elinkeinopoliittisen ohjelma hyväksytty kunnanvaltuustossa 3.3.2014.

Mynämäen HaniHallin katolla sijaitseva aurinkokeräin (kuva Mikko Luostarinen)
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2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ
2.1 Toiminta-ajatus
Mynämäen kunnan elinkeinopoliittisena toiminta-ajatuksena on paikalliseen osaamiseen ja yrittäjyyteen tukeutuva yritystoiminnan kehittäminen, yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä uusien
työpaikkojen saaminen kuntaan.
On tärkeää, että Mynämäen asukkaat ovat tietoisia kunnan alueella olevien yritysten palveluista ja
että kuntalaiset, niin nykyiset kuin uudetkin, löytävät tarvitsemansa palvelut.

2.2 Visio
Kuntastrategiassa on määritelty elinkeinopolitiikan strategiset tavoitteet. Keskeiset tavoitteet ovat
kunnan elinvoimaisuutta tukeva elinkeinopolitiikka sekä työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen.
Kriittisinä menestystekijöinä ovat elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen, elinkeinoelämän tarpeita
tukeva maapolitiikka, Turun Seudun Kehittämiskeskuksen ja Potkurin yrityspalveluiden tunnettavuuden lisääminen ja tehokas hyödyntäminen sekä HINKU-kunnan imagon hyödyntäminen.
HINKU-kuntana Mynämäki pyrkii omassa toiminnassaan aktiivisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät
sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonepäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.
Kunnan vahvuuksina ovat hyvät logistiset yhteydet vt8:n varrella satamien, rautatien ja lentoaseman
läheisyydessä sekä alueen koulutetun työvoiman hyvä saatavuus ja yritysverkostot sekä hyvät kunnan tarjoamat peruspalvelut ja monipuoliset asumismahdollisuudet.

2.3 Toiminta-ajatuksen toteuttaminen
Toiminta-ajatuksen toteuttaminen käytännössä perustuu siihen, että:
- yhteistyö ja vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien välillä on avointa ja luontevaa
- kunta toiminnallaan ylläpitää ja kehittää positiivista yritysilmapiiriä ja tunnistaa elinkeinoelämän
kehityksen ja nopeasti muuttuvat tarpeet
- vahvistetaan positiivista kuntakuvaa markkinoinnilla ja korostetaan yritysmyönteisyyttä
- kunta osallistuu aktiivisesti eri tasoilla sellaiseen yhteistyöhön, jonka voi nähdä kehittävän tai
edesauttavan yritystoimintaa kunnassa
- maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka on muutoskykyistä, joustavaa ja elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävää
- yritystonttitarjontaa edistetään maanhankinnalla, kaavoituksella ja kunnallistekniikan rakentamisella
- päätöksenteko sekä lupa- ja valvontakäytännöt kunnassa ovat joustavia
- tarjotaan yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville ohjaus- ja neuvontapalveluja (Yrityspalvelupiste Potkuri)
- turvataan riittävä resursointi sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi
--------Toiminta-ajatus on ytimekäs pääajatus siitä, mikä on kunnan rooli ja tehtävä elinkeinopolitiikan ja yrittäjyyden edistäjänä
alueella ja seutukunnassa
Visio kertoo, millainen tulevaisuuden tahtotila kunnalla on elinkeinopolitiikastaan ja sen vaikuttavuudesta sekä millaisen
roolin kunta haluaa itsellään olevan tulevaisuudessa elinkeinopolitiikan toimijana.
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3. NYKYTILANTEEN KUVAUS
3.1 Elinkeino- ja väestörakenne
Väestö iän ja sukupuolen mukaan
31.12.2012 (Tilastokeskus)
Mynämäki
Ikäluokat yhteensä
0 - 14 v.
15 - 64 v.
65 + v.

2012
Yhteensä Miehet
Naiset
8 044
4 029
4 015
1 350
683
667
5 025
2 627
2 398
1 669
719
950

0 - 14 v. (%)
15 - 64 v. (%)
65 + v. (%)

16,8
62,5
20,7

17,0
65,2
17,8

16,6
59,7
23,7

Väestöennuste
31.12.2012 (Tilastokeskus)
ikä
0-6
7 - 16
17 - 19
20 - 64
65 - 74
75 - 84
85 Yhteensä

2011
566
1008
312
4489
857
570
242
8044

2015
585
912
295
4388
1029
557
270
8036

2020
616
874
253
4269
1110
642
293
8057

2025
625
903
238
4179
1023
846
310
8124

2030
615
929
250
4078
1011
930
385
8198

Työllisyystilanne, vuosikeskiarvot 2009 – 2012
(Tilastokeskus)
Mynämäki Työvoima Työttömyys- Työttömät
aste
Yht.
Vuosi
2013
7,8 %
299
3 830
2012
3 786
6,5 %
246
2011
3 797
7,0 %
266
2010
3 809
8,0 %
304
2009
3 822
6,7 %
255

Elinkeinorakenne (Tilastokeskus)
1990
1995
Alkutuotanto
19,9 %
17,2 %
Jalostus
32,3 %
29,7 %
Palvelut
45,3 %
50,8 %
Tuntematon
2,5 %
2,3 %

2000
13,7 %
31,6 %
52,6 %
2,1 %

Miehet
165
132
157
182
147

Nuoret PitkäaikaisNaiset alle 25 v. työttömät
133
33
71
114
26
52
108
32
49
122
37
29
109
33
22

2005
11,0 %
30,2 %
57,5 %
1,3 %

2010
10,0 %
26,2 %
62,9 %
1,0 %
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Yrityskanta
(Tilastokeskus)
Yrityksiä
Aloittaneita
Lopettaneita

2012

2007

2003

640
43
49

539
56
25

480
40
29

Mynämäen suurimpia työnantajia ovat mm. Mynämäen kunta, Steel Master Finland Oy, Konepaja
Timeka Oy, Veraisen Leipomo Oy, Kylänpää-Yhtiöt, Ab Muovitech Finland Oy, LVI-työ Iso-Kouvola
Oy, Sähkö-Oskari Oy, Kalliokaivo Oy, Keskitalon Puutarha Oy, Suomen Kelitieto Oy ja Trentec Team
Oy.

Mynämäki: Maa- ja metsätalouden ansiotulorakenne

Mynämäen maatalouden ostojen vaikutus kunnan muihin ansiotuloihin on merkittävä. Maatalous ja
sen työllistämien muiden ammattien ansiotulo-osuus on yhteensä 53%. Tämä muodostuu rakentamisesta, kone- ja tarvikeostoista sekä maatalouden kuljetus-, eläin- ja asiantuntijapalveluiden ostoista.
Maatalouteen sijoittuva yrittäjä työllistää kolme muuta ammattia ja usein tuo puolison paikkakunnalle
ansiotuloineen.

3.2. Infrastruktuuri
Mynämäki sijaitsee n. 30 km Turusta pohjoiseen hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnan läpi kulkevat vt8, Turku-Kustavi maantie sekä Turku-Uusikaupunki rautatie. Turussa on lentoasema ja rautatieasema. Lähimmät satamat ovat Turussa, Naantalissa, Uudessakaupungissa ja Raumalla.
Mynämäen kunta kuuluu Turun seutukuntaan ja on osa Turun työssäkäyntialuetta.
Kunnassa on tällä hetkellä asemakaavoitettuja teollisuustontteja Roukkulin yritysalueella vt8:n välit-
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tömässä läheisyydessä sekä Mietoisissa Kustavintien varrella. Asemanseudun asemakaavaa mahdollistaa olemassa olevan yritystoiminnan laajenemisen. Osayleiskaavassa on riittävät varaukset uusille teollisuus- ja yritysalueille. Teollisuus- ja yritysalueet tukeutuvat liikenneverkkoon.
Jätevesien käsittelystä vastaa seudullinen puhdistamoyhtiö Turun Seudun Puhdistamo Oy. Mynämäen jätevedet johdetaan Turkuun Kakolan puhdistamolle. Puhtaasta vedestä huolehtii kunnan oma
vesihuoltolaitos.
Jätehuollosta vastaa seudullinen yhtiö Turun Seudun Jätehuolto Oy.
Vapon ylläpitämä kaukolämpölaitos aloitti toimintansa vuonna 2009. Kunnan keskustan alueelle on
rakennettu n. 9 km:n pituinen kaukolämpöverkosto, johon ovat liittyneet alueen suurimmat asuin- ja
teollisuuskiinteistöt.

3.3. Palvelurakenne
Mynämäki on vireä aluekeskus, josta löytyvät hyvät kaupalliset palvelut. Kunta tarjoaa asukkailleen
monipuoliset ja kattavat julkiset peruspalvelut.
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen palvelut
Päivähoito on hyvin järjestetty ja hoitopaikkoja on päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitokodeissa sekä perhepäivähoidossa. Myös erityispäivähoitoa ja vuoropäivähoitoa järjestetään. Ruotsinkieliset päivähoitopalvelut järjestetään ostopalveluna. Esiopetusta annetaan päivähoidon yhteydessä
Koulutuspalvelut
Perusopetusta annetaan 8 koulussa eri puolilla kuntaa. Toisen asteen opetusta antavat korkeatasoinen n. 200 oppilaan lukio sekä Mynämäen Käsi- ja taideteollisuusopisto. Raision Työväenopisto järjestää opetusta Mynämäessä eri puolilla kuntaa.
Vapaa-ajan palvelut
Mynämäki tarjoaa puitteet monipuoliselle vapaa-ajanvietolle. Urheilukeskus kenttineen, koulujen liikuntasalit, monitoimihalli, palloiluhalli, uimahalli sekä meri, joet ja laaja retkeilyreitistö mahdollistavat
lukuisien urheilulajien harrastamisen. Järjestötoiminta on vireää ja monipuolista. Mynämäessä on
moderni kirjasto. Kunnassa on useita museoita ja kulttuuritapahtumia järjestetään ympäri vuoden.
Terveydenhuollon palvelut
Terveydenhuollon palvelut järjestää Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten kunnan yhteinen Perusturvakuntayhtymä Akseli. Mynämäen kunnassa on terveyskeskus, joka tarjoaa myös työterveyshuollon
palveluja. Erityissairaanhoidosta vastaa Varsinais-Suomen erikoissairaanhoitopiiri.
Tonttivaranto ja vuokra-asunnot
Asemakaavoitettuja asuintontteja on saatavilla eri puolilla kuntaa ja uusia alueita kaavoitetaan tarpeen mukaan. Mynämäessä on yli 200 kunnallista vuokra-asuntoa. Vuokra-asuntoja ylläpitää Kunta
Asunnot Oy, mutta myös kunnan suorassa omistuksessa on muutamia asuntoja.
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4. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄHTÖKOHDAT

Mynämäen kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteena on edesauttaa vireän yritystoiminnan säilymistä ja
kehittymistä kunnan alueella siten, että Mynämäen keskustaajama säilyy alueellisena asiointikeskuksena ja kunnan työpaikkaomavaraisuus kasvaa nykyisestä. Vuonna 2011 Mynämäen työpaikkaomavaraisuus oli 59,1 %. Luku kertoo, paljonko kunnassa on työpaikkoja suhteessa kunnassa asuvaan
työikäiseen väestöön.
Mynämäen elinkeinopolitiikan painopistealueet ovat:
1. Kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen
Uusien yrittäjien ja asukkaiden saaminen kuntaan edellyttää vetovoimatekijöiden aktiivista esilletuomista ja markkinointia. Markkinoinnissa korostetaan kunnan luonnonläheistä asumista, hyvää sijaintia ja liikenneyhteyksiä, hyvin toimivia paikallisia ja alueellisia peruspalveluja sekä hyödynnetään HINKU-kunnan imagoa.
Useat kyläkeskukset vahvistavat kunnan elinvoimaisuutta.
2. Yritysten toimintamahdollisuuksien varmistaminen maankäytön ja kaavoituksen keinoin
Kilpailu yritysten sijoittumisesta edellyttää kunnalta aktiivista maapolitiikkaa. Myös olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksia tuetaan mahdollisuuksien mukaan
maapoliittisin keinoin. Kaavoituspäätöksiä tehtäessä pyritään keskustelemaan yrittäjien
/yrittäjäjärjestöjen kanssa suunnitelmista ja niiden vaikutuksista yritysten toimintaedellytyksiin ja uusien yritysten sijoittumiseen.
Edunvalvontaa vt8:n kehittämiseksi edistetään kaikin mahdollisin keinoin. Myös Kustavintien kehittämistä pidetään tärkeänä.
3. Yksityisten palvelujen käyttömahdollisuuksien huomioon ottaminen kunnan palveluiden täydentäjänä
Väestön ikääntyminen ja kilpailu työvoimasta edellyttävät, että palvelurakenteita uudistetaan ja yksityisiä palveluja tullaan entistä enemmän käyttämään kunnan omaa palvelutuotantoa täydentämään. Hankinnoissa otetaan huomioon, että erikokoisilla toimijoilla on
tasapuoliset menestymismahdollisuudet ja tilaaja on näin osaltaan edistämässä ja kehittämässä palvelumarkkinoita.
4. Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyttä tukevan yritysilmapiirin vahvistaminen
Mynämäen kunta on mukana vuoden 2014 alussa käynnistyneessä Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi – yrittäjyyskasvatushankkeessa, joka linkittyy vuosina 2012-2013
toteutettuun Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategiaan ja toimintaohjelmaan
2020. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen Yrittäjien YES-keskus.
Yrittäjyyskasvatuksen teemat kirjataan kunnan sivistysosaston strategiaan ja yrittäjyyskasvatus sisällytetään koulujen opetussuunnitelmiin. Oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä kehitetään mm motivoimalla paikallisia yrityksiä kummiyrityksiksi yrittäjyyskasvatusyhteistyöhön ja kutsumalla ammattiin valmistuvia nuoria mahdollisuuksien mukaan
kunnassa järjestettäviin yrittäjätapaamisiin. Tuottajayhdistykset järjestävät koululaisille ja
päiväkotiryhmille tutustumiskäyntejä yrityksiin. Yrittäjyyskasvatuksessa hyödynnetään
Varsinais-Suomen Yrittäjien YES-keskuksen palveluita.
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Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sekä paikallisten yrittäjien säännöllisen
kanssakäymisen avulla lisätään molemminpuolista toimintojen tuntemista ja edesautetaan keskinäisen luottamuksen lisääntymistä.
Yrittäjyysilmapiiriä seurataan Varsinais-Suomen maakuntaennusteen, Suomen Yrittäjien
kuntatutkimuksen (Elinkeinopolitiikan mittaristo) ja PK-yritysbarometrin avulla.

5. MYNÄMÄEN ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT
5.1. Yhteistyö ja verkottuminen
Kunta- ja seutukuntayhteistyö
Mynämäki on mukana Turun Seudun Kehittämiskeskuksen (TSeK) toiminnassa. Turun Seudun
Kehittämiskeskus vastaa mm. seutukunnan elinkeinopolitiikan koordinoinnista ja elinkeinostrategian laadinnasta, seudun markkinoinnista, keskeisten toimialojen kehittämisestä sekä yritysneuvonnasta. Yritysneuvontaa antaa Turun Seudun Yrityspalvelupiste Potkuri.
Varsinais-Suomen liitto toimii aluekehitysviranomaisena sekä suunnittelu- ja edunvalvontaorganisaationa. Liittoon kuuluu maakunnan 28 kuntaa. Varsinais-Suomen liitto vastaa mm. maakunnan
yleisestä kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa, vastaa maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatimisesta sekä valmistelee maakuntaohjelman perusteella vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman yhteistyössä sidosryhmien kanssa,
vastaa kansallisia rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimisesta ja toteuttamisesta maakunnassa, edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä
yhteistyötä ja yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa.
Mynämäki kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueeseen. Varsinais-Suomen ELYkeskuksen vastuualueita ovat mm. elinkeinot, työvoima ja kulttuuri, liikenne ja infrastruktuuri sekä
ympäristö ja luonnonvarat – vastuualue. Vastuualueisiin liittyviä tehtäviä ovat mm. yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut, maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous, elinkeinoelämän innovaatioympäristön kehittäminen, työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys, tiehankkeet, liikenteen lupa-asiat, joukkoliikenne, ympäristönsuojelu, alueiden käyttö, yhdyskuntarakeenne ja rakentamisen ohjaus jne.
Varsinais-Suomen alueella työ- ja elinkeinopalveluja (TE-palveluja) tarjoaa Varsinais-Suomen TEtoimisto. Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut uudistuvat vuosina 2013 - 2015. Uusi palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan: työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämispalvelut sekä
tuetun työllistymisen palvelut.
Turku Touring on koko maakunnan kattava alueellinen matkailun markkinointi- ja myyntiorganisaatio, Varsinais-Suomen matkailun asiantuntija ja aktiivinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa maakunnan matkailuelinkeinolle, asukkaille ja vierailijoille.
MTK-Varsinais-Suomi ry tarjoaa maaseudulle ympäristön hoitoon ja maaseutuyrittämiseen koulutusta ja neuvontaa sekä on vahva hankeosaaja eri maatalouden osa-alueilla.
ProAgria tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa maatilatalouteen, kotitalouteen, maaseudun rakentamiseen ja maaseutuyrittämiseen.
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä tarjoaa jäsenilleen kokonaisvaltaisesti metsäluonnon hoidon ja
käytön palvelut.
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Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry on Leader - toimintaryhmä, joka tukee ja opastaa maaseudun toimijoita. Paikallisesta kehittämisohjelmasta rahoitetaan maaseudun yhteisöjen hankkeita
sekä myönnetään yritystukia ohjelmaperusteisesti. Ohjelma on osa Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaa, joka on Euroopan maaseutu-rahaston osarahoittama.

Kansainvälinen yhteistyö
Mynämäen kunta suhtautuu myönteisesti kansainvälisten yhteyksien luomiseen. Lisäksi useilla
Mynämäessä yritystoimintaa harjoittavilla yrityksillä on omat suorat vienti- ja tuontiyhteydet ulkomaille.
Mynämäellä on Virossa ystävyyskunta Paikuse. Ystävyyskuntatoiminta perustuu pääsääntöisesti
järjestöjen ja yritysten keskinäiseen kanssakäymiseen kunkin omista lähtökohdista.
Mynämäen kunta kuuluu Euroopan rautakaupunkien liittoon (The Ring of European Cities of IronWork) ainoana suomalaisena kuntana. Yhdistyksen päämääränä on mm tukea jäsenkaupunkien
kunnallista kehitystä metallityön ja taonnan alalla sekä edistää paikallisen kulttuurin monimuotoisuutta ja luoda identiteettiä vahvistava yhtenäisverkko. Tämä verkosto tarjoaa mahdollisuuksia
myös yritysten verkottumiseen ja yhteistyöhön. Vuosikokouksessa kuntaa edustaa kunnanjohtaja.
Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kansainvälinen toiminta keskittyy Itämeren ympäristöön, Pietariin ja Kiinaan.
Yhteydet yrittäjiin ja yrittäjäjärjestöihin
Mynämäessä toimii yksi yrittäjäyhdistys Mynämäen Yrittäjät ry ja kolme tuottajayhdistystä MTKKarjala, MTK- Mietoinen ja MTK- Mynämäki. Yhdistykset ovat nimenneet edustajansa elinkeinopoliittiseen työryhmään.
Kunnassa järjestetään vuosittain yrittäjäilta, johon kutsutaan alueen yrittäjät. Ilta koostuu valitun
teeman ympärillä käytävästä keskustelusta ja vapaamuotoisesta yhdessäolosta. Säännönmukainen yhteistyö edistää keskinäistä luottamusta ja tutustuttaa päättäjät yritystoimintaan ja yrittäjät
kunnan toimintaan.
Kunnan johdon ja yrittäjäjärjestöjen edustajien kesken järjestetään säännöllisiä tapaamisia ajankohtaisista asioista. Kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä vastaa kunnanjohtaja.
Tiedotus
Edunvalvonnasta ja yhteyksistä kunnan ulkopuolelle vastaavat kunnanjohtaja ja kunnanhallitus.
Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus vastaavat elinkeinopolitiikan osalta myös tiedottamisesta.
Seudullisesta tiedottamisesta ja näkyvyydestä vastaa Turun Seudun Kehittämiskeskus.

5.2. Elinkeinoelämän kehittäminen
Tontti- ja toimitilapolitiikka
Kunta pitää huolen, että asuin- ja yrityskäyttöön on saatavilla kaavoitettuja tontteja. Kunta seuraa,
että kauppakirjan ehtojen mukainen rakentamisvelvoite (3 vuotta) täyttyy ja että yritysalueet pidetään siisteinä.
Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy vastaa omistamiensa toimitilojen markkinoinnista.
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Myös kunnan suoraan omistamia toimitiloja voidaan vuokrata tai myydä yritystoimintaan sitä mukaan, kun kunta ei niitä tarvitse omaan toimintaansa.
Mynämäen tontti- ja toimitilatarjonta on esillä myös Turun Seudun Kehittämiskeskuksen wwwsivuilla.
Kuntamarkkinointi
Imago- ja tonttimarkkinointia tehdään pääsääntöisesti lehti-ilmoituksin ja erilaisten tapahtumien välityksellä. Mynämäki osana Turun seutukuntaa tulee esille seudullisen markkinoinnin kautta. HINKU-kunnan imagoa hyödynnetään markkinoinnissa.
Kunta osallistuu vuosittain Turussa järjestettäville Rakentaminen & Sisustaminen -messuille. Elokuussa on perinteinen Mynämäki-viikko lukuisine tapahtumineen.
Yrittäjien, järjestöjen ja kunnan yhdessä järjestämät julkiset tilaisuudet tai tempaukset kuten esim.
joulukadun avajaiset ovat osaltaan hyviä kanavia tuoda kuntaa esille positiivisessa hengessä.
Työvoiman saatavuus
Kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta tulee kiristymään. Kunnan tonttitarjonta ja asuntojen saatavuus, monipuoliset palvelut, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä monipuoliset vapaa-ajan
viettomahdollisuudet ja toimivat joukkoliikenteen palvelut edesauttavat uusien asukkaiden asettumista kuntaan.
Kunta ja yritykset toimivat aktiivisessa verkostoyhteistyössä alueen oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

5.3. Julkiset hankinnat
Kunnan hankinnoissa noudatetaan hankintalakia sekä kunnanhallituksen 16.8.2011/§ 233 hyväksymiä yleisiä hankintaohjeita ja Suomen Kuntaliiton antamia täydentäviä hankintaohjeita. Turun
seudun hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen kunnanhallitus hyväksyi 17.9.2012/§ 232.
Kilpailuttaminen perustuu avoimuuteen ja sen tulee koskea myös alle kynnysarvoja jääviä hankintoja, jotta myös oman paikkakunnan ja alueen pienillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun.
Tarjouspyynnöt kaikista hankinnoista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla, josta on linkki yrittäjäyhdistyksen kotisivuille.
Kunnallista liikelaitosta harkittaessa selvitetään sen vaikutukset yksityisiin yrityksiin ja huolehditaan, ettei markkinoiden toimintaedellytyksiä huononneta.
Kunta edistää lähiruuan, lähellä tuotetun oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia hyödyntävän ruuan käyttöä alueellamme. Uusiutuva hankintalainsäädäntö tarjoaa tähän entistä paremmat
mahdollisuudet.
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5.4. Elinkeinopolitiikan resurssit ja rahoitus
Yritysneuvonta
Mynämäen kunnalla on sopimus seudullisesta elinkeinoyhteistyöstä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa. Turun seutukunnan läntisten kuntien (Raisio, Naantali, Rusko, Masku, Nousiainen
ja Mynämäki) yhteyshenkilöinä ovat elinkeinoasiamies Maarit Tontti ja yhteyspäällikkö Tuomas
Mikkola TSeKistä. (www.turunseutu.fi).
Turun Seudun Yrityspalvelupiste Potkuri on Turun Seudun Kehittämiskeskuksen ja TE-keskuksen
yhdessä perustama yrityspalvelupiste, joka tarjoaa yhdestä paikasta yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville
kaikki tarvittavat neuvontapalvelut yritystoiminnan eri vaiheissa. (www.potkuri.fi)
Maaseutuyritysten neuvonnasta Potkurissa vastaa Kyösti Vainikainen.
Kunnassa yrittäjiä neuvoo ja opastaa mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti kunnanjohtaja, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö/Mynämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja, rakennustarkastaja sekä maaseutuasiamies.
Kunta suhtautuu myönteisesti elinkeinopolitiikkaa tukeviin ja yritysten toimintaedellytyksiä parantaviin hankkeisiin. Osallistumisesta hankkeisiin päätetään tapauskohtaisesti.
Päätöksenteko elinkeinoasioissa
Elinkeinopoliittisista ratkaisuista sekä yritystonttien myynnistä ja vuokrauksesta päättää kunnanhallitus. Elinkeinoasiat valmistelee ja esittelee kunnanjohtaja. Tonttien hinnat vahvistaa valtuusto.
Laajoissa elinkeinopoliittisissa ratkaisuissa sekä kunnan elinkeinoelämän kannalta merkittävissä
ratkaisuissa kunnanhallitus pyytää lausunnon elinkeinopoliittiselta työryhmältä.
Mynämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n toimialaan liittyvistä asioista päättää yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Kunnanhallitus ohjeistaa tarvittaessa yhtiön toimielimiä konserniohjeiden mukaisesti.
Elinkeinopoliittinen työryhmä kokoontuu tarvittaessa käsittelemään kunnan kulloinkin ajankohtaisia
elinkeinoelämään liittyviä asioita ja tarkastelemaan elinkeino-ohjelman toteutumista ja seurantaa.
Yritystuet ja lainojen takaukset
Kunnalla ei ole käytettävissä erityisiä tukia eikä lainajärjestelyjä yrityksille. Pääsääntöisesti kunta ei
myöskään takaa yritysten lainoja. Erityisen merkityksellisissä ja työpaikkoja tuntuvasti lisäävissä
tapauksissa kunnanvaltuusto päättää tapauskohtaisesti tukijärjestelyistä.
Nykyinen EU:n ohjelmakausi päättyi vuoden 2013 lopussa. Uusi EU-ohjelmakausi 2014-2020 on
valmisteilla.
Ravakka ry:n yritystoiminnan rahoituksen piiriin kuuluvat maaseudulla toimivat pääsääntöisesti alle 4 henkilöä työllistävät ns. mikroyritykset joiden vuosiliikevaihdon tai taseen loppusumma on
enintään 2 miljoonaa euroa. Yritystukea voidaan myöntää maatilalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa, ja yritykselle ilman maatilakytkentää. Tuen
hakijana voi olla 18-62 -vuotias henkilö tai ay/ ky/ oy/ osuuskunta, joissa määräysvalta/omistus on
tukikelpoisilla henkilöillä. Tukea voivat saada erityisesti alkavat yrittäjät/yritykset pääpainon ollessa
kädentaito-, matkailu- ja palvelualan yrityksissä. www.ravakka.fi
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Elinkeino-ohjelman ylläpito ja tiedotus
Elinkeino-ohjelma tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa samassa yhteydessä kun kuntastrategiakin tarkistetaan. Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet käydään lävitse ja tarvittaessa tarkennetaan talousarvion valmistelun yhteydessä.

Elinkeino-ohjelma ylläpidosta vastaa elinkeinopoliittinen työryhmä, joka tekee tarvittavat muutosehdotukset kunnanhallitukselle. Työryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa arvioimaan ohjelman ajantasaisuutta ja toimivuutta. Elinkeino-ohjelma julkaistaan hyväksymisen jälkeen kunnan
kotisivulla.

6. SUUNNITELMIEN JA PÄÄTÖSTEN YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
6.1 Yritysvaikutusten arviointi
Yritysvaikutusten arvioinnin avulla kunta pyrkii varmistamaan, että yritysten toiminnan kehittymiselle ei aseteta esteitä. Yritysvaikutusten arvioinnin kautta Mynämäkeä halutaan kehittää yritysystävällisemmäksi toimintaympäristöksi. Yritysvaikutusten systemaattinen arviointi auttaa parantamaan
kunnan elinkeinoilmapiiriä.
Yritysvaikutusten arviointi on osa asioiden normaalia valmistelua ja päätöksentekoa. Se toteutetaan ilman ylimääräistä hallinnointia ja lisätyötä. Toteutuksessa on kolme eri tasoa:
1. Arviointia ei tehdä lainkaan
2. Arviointi tehdään epämuodollisesti esimerkiksi suullisesti asian käsittelyn yhteydessä
3. Arviointi dokumentoidaan kirjallisesti ja arviointi kirjataan päätösasian esittelytekstiin.
Kevyimmillään yritysvaikutusten arviointi on sitä, että valmistelija pohtii asiaa oman tietonsa pohjalta. Jos vaikutukset arvioidaan merkittäviksi, on syytä turvautua ulkoisiin tietolähteisiin, teettää asiasta ulkopuolinen arviointi ja/tai pyytää lausunto asiantuntijalta. Tärkeitä sisältöalueita ovat esimerkiksi kaavoituspäätökset, infrastruktuuriratkaisut, palvelurakenteen uudistaminen, hankinnat sekä
kuntien harjoittama liiketoiminta.
Millaisiin asioihin kiinnitämme arvioinnissa huomiota:
Mynämäen kunnan kaikessa päätöksenteossa otetaan huomioon yritysvaikutukset. Päätösten vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavin kriteerein:
- Onko ennen päätöksentekoa kuultava yrittäjäyhdistyksiä (ennakointi)
- Onko päätöksellä vaikutusta mynämäkeläisten yritysten talouteen
- Heikentääkö päätös yritysten kilpailuedellytyksiä
- Vaikuttaako päätös yritysten työllistämismahdollisuuksiin
- Vaikuttaako päätös yritysten investointeihin
Arvioinnin suorittaminen käytännössä tarkoittaa mm., että
- Määritellään ne kohdeyritykset, joita päätös olennaisesti koskee
- Selvitetään päätöksen myönteiset ja kielteiset vaikutukset em. yrityksille
- Tutkitaan, mikä on päätösehdotuksen vaihtoehto ja sen seuraukset.
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6.2 Yritysvaikutusten arviointi Mynämäen kunnan päätöksenteossa
Päätöstasot
Strategiat, ohjelmat ja linjaukset
- Strategisen tason päätöksiä valmisteltaessa elinkeinoelämän näkökulma ja yritysvaikutukset
ovat osa valmistelua (esim. keskustelutilaisuus yrittäjien kanssa)
- esim. kuntastrategia, palvelustrategia, elinkeinostrategia, maapolitiikka, hankintapolitiikka,
yleiskaava, ympäristöpolitiikka, markkinatoiminta jne.

Päätöskokonaisuudet ja hankkeet
- Yritysvaikutusten arviointi tehdään esim. työryhmän tai lomakkeen avulla
- esim. osayleiskaavat, asemakaavat, merkittävimpien kilpailutusten valmistelu, tiejärjestelyt jne
Yksittäiset päätökset
- Esimerkiksi arviointilomake valmistelijan tukena yritysvaikutusten arvioinnissa
- esim. rakennusurakat, liikennejärjestelyt, ympäristöön liittyvät luvat yrityksille, tonttien hinnoittelu, hankintapäätökset jne
Rutiinipäätökset
- Yritysvaikutusten arviointia ei yleensä tarvita päätöksissä, jotka toteuttavat olemassa olevaa
käytäntöä ja yritysvaikutusten arviointi on tehty jo aiemmilla tasoilla
- esim. lupien käsittely, raportointi, tonttien myynti, henkilövalinnat jne.
Arviointi käytännössä
- kuntatason vaikutukset
- vaikutukset elinkeinoelämään ja työllisyyteen
- yritystason vaikutukset
1. Valmistelijan tulee tehdä yritysvaikutusarviointi kirjallisena pykälän esittelytekstiin tai kaavaselostukseen, kun kyseessä on merkittävä suora yritysvaikutus.
2. Valmistelijan tulee arvioida yritysvaikutukset ja esitellä ne suullisesti esitystä tehdessään kun
päätöksellä katsotaan olevan merkittävä epäsuora vaikutus.
3. Vähäiset suorat ja epäsuorat yritysvaikutukset otetaan huomioon valmistelussa, mutta niitä ei
tarvitse kirjata esittelytekstiin eikä huomioida asian suullisessa esittelyssä.
Yritysvaikutusten tunnistamista helpottavat kysymykset
Kuntatason vaikutukset
- Koskeeko päätös hankintalinjauksia tai palvelutuotannon ulkoistamista?
- Poikkeaako päätös aiemmasta linjasta kunnan päätöksenteossa?
- Vaikuttaako päätös yritysten sijoittumiseen paikkakunnalle?
- Vaikuttaako päätös kunnan vetovoimatekijöihin?
- Vaikuttaako päätös yritysystävällisyyteen?
Vaikutukset elinkeinoelämään ja työllisyyteen
- Vaikuttaako päätös toimiala- tai markkinarakenteeseen?
- Vaikuttaako päätös elinkeinorakenteen monipuolisuuteen?
- Vaikuttaako päätös yritysten toimintaedellytyksiin?
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- Vaikuttaako päätös työllisyyteen?
Yritystason vaikutukset
- Vaikuttaako päätös yritystoiminnan aloittaminen tai jatkuminen?
- Vaikuttaako päätös yritysten toiminnan kustannuksiin tai investointeihin?
- Vaikuttaako päätös yritysten työvoiman saantiin?
- Vaikuttaako päätös yritysten logistiikkaan?
- Vaikuttaako päätös yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin?
- Vaikuttaako päätös yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisiin aikatauluihin?

Arviointitasosta riippumatta arvioinnin tavoitteena on vastata tunnistuskysymyksiin tavalla tai toisella. Tunnistuskysymyksiin vastaamalla selvitetään ne olennaiset teemat, joiden valossa päätöstä
arvioidaan -> kyllä-vastauksen saaneet kysymykset siirretään arvioitaviksi.

7. ELINKEINO-OHJELMAN SEURANTA
Elinkeino-ohjelman toteutumista seurataan yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen ja kunnan organisaation kanssa. Elinkeino-ohjelma on sidottu kuntastrategiaan ja taloussuunnitelmaan. Näin turvataan
elinkeino-ohjelman vuosittainen seuranta ja kytkös kunnan muuhun toimintaan ja päätöksentekoon.
Elinkeinopoliittisen ohjelman toimivuutta ja kunnan elinkeinopolitiikkaa arvioidaan mm. seuraavasti:
- seuraamalla yritysten lukumäärää (mittarilla seurataan syntyykö kuntaan uutta yritystoimintaa)
- seuraamalla työpaikkojen määrää ja työpaikkaomavaraisuutta
- seuraamalla väkilukua (mittari osoittaa Mynämäen vetovoimaa asuinkuntana)

8. OHJELMAN MUKAISET ELINKEINOPOLIITTISET TOIMENPITEET
Toimenpide

Vastuutaho

Seuranta

Kuntajohdon ja yrittäjä- Kj
yhdistyksen yhteistyö Yrittäjäyhdistys

Epo-työryhmä, khall

Yrittäjyyskasvatus

Koulut
Yrittäjäyhdistys

Epo-työryhmä
Kasvatus- ja sivistysltk
Yrittäjäyhdistys

Yritysneuvonta

Potkuri
Masva-neuvoja

TSek, epo-työryhmä

Yritystuet

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ravakka ry

Tiedottaminen

kj, khall

Elinkeinopoliittisen
Epo-työryhmä
ohjelman
toimivuuden seuranta

Epo-työryhmä
Khall
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YHTEYSTIETOJA
Mynämäen kunta
Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki
sähköposti: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi
kunnanjohtaja Seija Österberg
hallintojohtaja Marja Kärkkäinen
tekninen johtaja Timo Oja
kiinteistöpäällikkö Petri Jaarto
rakennustarkastaja Annika Heikola
maaseutuasiamies Anne Mikola
Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy
toimitusjohtaja
Turun seudun Yrityspalvelupiste Potkuri
Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
www.businessturku.fi
Turun Seudun Kehittämiskeskus Oy
toimitusjohtaja Jytta Poijärvi-Miikkulainen
Mynämäen Yrittäjät ry
puheenjohtaja Marjo-Riitta Martikainen
mynamaen@yrittajat.fi

02 437 6600
044 783 7300
044 078 4670
050 585 6772
040 769 9213
0500 782 584
050 435 5683

050 585 6772
040 488 2000

050 373 2695

050 582 0003

MTK-Mynämäki
puheenjohtaja Juha Aalto

044 522 0755

MTK-Mietoinen
puheenjohtaja Jukka Ristimäki

040 546 8159

MTK-Karjala
puheenjohtaja Matti Karppinen

0500 889 544

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki

010 255 5201

Karjalan Osuuspankki

02 430 9049

Mietoisten Säästöpankki, Mynämäki

02 430 6600

Varsinais-Suomen liitto

02 210 0900

Varsinais-Suomen ELY-keskus
(Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri
liikenne ja infrastruktuuri
ympäristö ja luonnonvarat)

0295 022 500

Tekes

029 50 20500

Finnvera Oyj
ProAgria Länsi-Suomi

029 460 11
020 747 2550

MTK-Varsinais-Suomi ry

020 413 3580
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Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry

02 240 6000

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

0440 344 345

YRITYS-SUOMI
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu
alkaville ja toimiville yrittäjille
www.yrityssuomi.fi

0295 020 500

