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1. Johdanto
Pöytyän kunnan strategia vuosille 2019 – 2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa joulukuussa 2018.
Strategiassa on koottu yhteen kunnan kehittämisen päälinjaukset vuosille 2019-2025. Kunnan toimintaa
johdetaan valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Kunnan strategiassa yhdeksi toimenpiteeksi on asetettu Elinvoimapoliittisen ohjelman laatiminen (Elinvoiman
tuloskortti). Elinvoimainen Pöytyä syntyy asukkaista ja yrityksistä. Tavoitteenamme on olla yrittäjämyönteinen
ja vetovoimainen kunta sekä pyrimme luomaan mahdollisuuksien polkuja kuntalaisille.
Elinvoimapoliittisen ohjelman laadinta käynnistettiin keväällä 2019. Elinvoimajohtaja esitti kunnanhallitukselle
17.6.2019 ehdotuksen laadintaprosessista ja työskentelytavasta. Ehdotuksessa esitettiin laajaa ja suppeaa
työryhmää, joissa ohjelman tärkeimpiä teemoja ns. kärkiä kartoitettaisiin ja työstettäisiin eteenpäin työpajoissa.
Työryhmään kutsuttiin mukaan eri sidosryhmiä.
Tavoitteena on Pöytyän elinvoimapoliittisen ohjelman esittäminen kunnanhallitukselle 10.2.2020 ja
kunnanvaltuustolle 24.2.2020.
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1.1 Kuntastrategian ja elinvoimapoliittisen ohjelman yhteys
Pöytyän strategia 20192025

Tulevaisuuden kotipesä
2025 muodostuu

Elinvoimaa asukkaista
ja yrityksistä

Talousarvio €

Tulevaisuuden
kotipesä

Elinvoima

Yrittäjämyönteinen
kunta

Hyvinvointi

Vetovoimainen
kunta

Kehittyvä kunta

Mahdollisuuksien
polun luominen
kuntalaisille

ELINVOIMAPOLIITTINEN OHJELMA 2019-2025
TOIMENPITEET TUKEVAT JA EDISTÄVÄT
STRATEGIAN TOTEUTUMISTA JA
TOTEUTTAMISTA

Elinvoiman tuloskortti +
Mittarit

2. Elinvoimapoliittisen ohjelman tarkoitus
Elinvoimapoliittisen ohjelman tarkoitus on toimeenpanna Pöytyän kunnan strategiassa määriteltyä
Elinvoiman tuloskortin tavoitteet.

Tavoitteita ovat
1. Yrittäjämyönteinen kunta,
2. Vetovoimainen kunta
3. Mahdollisuuksien polun luominen kuntalaisille
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3. Elinkeinorakenteen tunnuslukuja Pöytyällä
Yrityskanta



Työttömyysaste 6,4 %

Seudun yrityksiä:
Metsä Fibre Kyrön Saha, Hydoring Oy, Mepu Oy, Vitario Oy, Kyrön Sähkö Oy, PKP Machining Oy,
MV tuotteet Oy, Siirtoruuvi Oy, Vihervakka Oy, TRT Oy, .



Yritysperustanta 2019 – perustetut 64 kpl, lakkautetut 40? kpl



Vuonna 2017 Pöytyän työpaikkaomavaraisuus oli 75 %.
(https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2019&active1=SSS&active2=636)
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Väestömäärän kokonaismuutos/ väestökehitys

Työpaikat 2005-2016

Tulo- ja lähtömuutto

Pendelöinti
Kuntaan pendelöiviä 928 henkilöä, kymmenen yleisintä
asuinkuntaa

Kunnasta muualle pendelöi 1 744 henkilöä, kymmenen yleisintä
työssäkäyntikuntaa
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Loimaa; 202

Aura; 137

Aura; 164

Loimaa; 134
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Säkylä; 76
Raisio; 55
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Lieto; 80
Oripää; 59
Marttila; 42
Kaarina; 30
Salo; 25
Raisio; 22
Muualta; 233
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3. Elinkeinorakenteen tunnuslukuja Pöytyällä

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat
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4. Pöytyä SWOT-analyysi
Vahvuudet

Heikkoudet



Luonto: Vaskijärven luonnonpuisto



Sisäinen liikkuminen: asiointietäisyydet ja tiestön kunto



Sijainti: Kolmen valtatien varrella ja Turun talousalueen imussa.



Liikenneyhteydet: liityntäkuljetus, juna, työmatkakortti?



Kolme elinvoimaista taajamaa (2)  erilaiset vahvuudet; matkailu, teollisuus, pendelöinti



Ikääntyminen ja syntyvyys (2)



Tietoliikenneyhteydet ja valokuitu (2)



Kunnan laajuus (2) – ei tunneta kunnan eri osia, taajamat eri valtateiden varrelta



Suuri yrittäjämäärä ja yrittäjähenkisyys: maatalousyrittäjät ja yrittäjät



Avoimuuden puute (2) – keskustelua, avoimuus päätöksenteossa



3. sektori,



”Virkamiesmäisyys” – suorituksen ”minimitaso” riittää



Laadukkaat lähipalvelut ja edullisia asuntoja ja tontteja



Jatko-opiskelumahdollisuudet etäällä (Turku, Loimaa)



Kunnan laajuus, omat kuntalaisetkaan eivät tunne koko kuntaa

Mahdollisuudet


Sijainnin hyödyntäminen ja saavutettavuuden parantaminen: Turun kasvu lähiöaluetta, Rautatie ja
lähijuna, valtatiet ja Föli



Luontomatkailun kehittäminen: lähimatkailu sekä kv-matkailu ja maakuntayhteistyö



Seudullisen yhteistyön kehittäminen (3)



Laadukkaat palvelut ja niiden säilyttäminen (mm. lukio ja terveyspalvelut)

Uhat



3. sektori





Tunnettavuuden lisäys (2) Mielikuva ja vahvuuksien esille tuominen





Poismuuton vahvistuminen - Muutetaan pois esim. työn perässä, valkoinen alue
Turun ja Tampereen välillä

Selkeämpi taajamien profilointi (2)



Sijainti Turun läheisyydessä (2) –Yrittäjähenkisyys ja yrittäjyyden hyödyntäminen/vahvistaminen:



Nuorten poismuutto ja jatko-opiskelumahdollisuuksien heikkeneminen - pitäisi
löytyä syy miksi muualle lähtenyt nuori palaisi takaisin



Pienten yritysten kehittäminen, oppisopimus yrittäjille





Rohkeasti yhdessä tekeminen strategian mukaisesti

Kielteiset asenteet (2) - Ajattelutapa, että täällä ei ole mitään, positiivisuus/yhteen
hiileen puhaltaminen – ei ole aina



Matkailuun ja historiaan pohjautuva kulttuurihankemahdollisuus, Vilja-tie tmv.



Varsinais-Suomen maakuntamuutos: Positiivinen rakennemuutos ja Uudenkaupungin mahdollisuudet

Väestökehitys (2) - ikärakenne ja syntyvyys, yrittäjien ikärakenne



Pula työntekijöistä ja yritysten kasvumahdollisuuksien heikkeneminen



Liikenneyhteydet ja niiden heikkeneminen
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5. Elinvoimapoliittinen ohjelma 2019-2025
Toiminta-ajatus
1.1.2019 alkaen Pöytyän kunta on tuottanut itse elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalveluita.
Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa
(kunta, Varsinais-Suomen Ely-keskus, Varsinais-Suomen liitto, seudun yliopisto ja oppilaitokset,
kunnan työllistämispalvelut) sekä lisätä yrityslähtöisyyttä päätöksenteossa ja kunnan toiminnassa.

Visio Tulevaisuuden kotipesä

Strategiset kärjet ja tavoitteet
Neljä kärkitoimintaa tukevat elinvoimaisen kunnan kehittämistä eteenpäin.
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5.1. Pöytyän elinvoimapoliittisen ohjelman laadintaprosessi


Prosessiin kutsuttu laajalla rintamalla eri toimialojen ja sidosryhmien
edustusta.



Prosessissa mukana Laaja ja Suppea työryhmä



Prosessi perustuu Pöytyän kunnan strategiaan ja Elinvoima tuloskortin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.



Työpajat ja tilaisuudet


20.9.2019 Elinvoimafoorumi, Luontokapinetti (n. 50 osallistujaa)



30.9.2019 Elinvoimaseminaari

Pöytyän
kunnan
strategia
2019-2025

Strategian
Elinvoiman
tuloskortti
vuodelle 2019

- Alustajina: Timo Aro, Oskari Auvinen ja Hanna Munter


22.10.2019 ELPO työpaja 1

Elinvoimaa
asukkaista ja
yrityksistä:
Yritysmyöntei
nen kunta
Vetovoimaine
n kunta
Mahdollisuuks
ien polun
luominen
kuntalaisille

Laadintaprose
ssin
ehdotusesitys
kunnanhallituk
selle kesä
2019

- Alustajana: Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki





31.10.2019 ELPO työpaja 2



7.11.2019 ELPO työpaja 3

Elinvoimapoliittisen ohjelman esittely


Yhteistapaaminen 28.11.2019 päättäjätyöryhmän ja
valtuustoryhmien puheenjohtajat



Kysely Webropol 13.1.2020 asti + palautekeskustelutilaisuus
22.1.2020



10.2.2020 Kunnan hallitukselle



24.2.2020 Kunnan valtuustolle

Elinvoimaohje
lman esittely
kunnanhallituk
selle ja valtuustolle

Elinvoimatilais
uudet ja työpajat
Webropolkysely

Sidosryhmät,
virkamiehet ja
päättäjien
valinta
työryhmiin
syksy 2019

5.1. Pöytyän elinvoimapoliittisen ohjelman laadintaprosessi



17.6.2019 kunnanhallitukselle esitettiin Laadintaprosessin työryhmäehdotukset

5.2. Elinvoimapoliittisen ohjelman kärkitoimenpiteet ja läpileikkaavat nuolet
 Elinvoimapoliittiset painopisteet ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseksi esitetään
kärkitoimenpiteitä. Kärkitoimenpiteille on esitetty tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot.
 Kärkitoimenpiteet ovat niitä kunnalle tärkeitä toimenpiteitä, joiden avulla mahdollistetaan vetovoimainen,
pitovoimainen ja elinvoimainen kunta. Kärkitoimenpiteet tukevat kunnan elinvoimastrategiaa, joka syntyy
asukkaista ja yrityksistä.
 Kärkitoimenpiteitä ovat:
 Monipuolinen yrittäjyys,

 Palveluja ja elämyksiä,
 Veto- ja pitovoimainen kunta

 Kotipesä
 Läpileikkaavat nuolet, jotka tukevat kärkitoimenpiteitä ovat:
 Alueen vahvuudet, edunvalvonta ja sujuva yhteistyö,
 Rohkeat ratkaisut
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Kärkitoimenpiteet

Monipuolinen yrittäjyys
Tavoitteet:

Palveluja ja elämyksiä
Tavoitteet:

1. Olemassa olevien yritysten
kehittyminen ja kasvu.

1. Mikro- ja palveluyrittäjyyden
kehittäminen

2. Työpaikkojen lisääntyminen

2. Matkailun ja luontoyrittäjyyden
elinkeinojen lisääntyminen ja
kehittyminen

3. Uusien yritysten perustaminen ja
sijoittuminen alueelle.
4. Pöytyäläiset yritykset nähdään
mielenkiintoisina työnantajina.

Vetovoimainen ja pitovoimainen
kunta

Tavoitteet:

Elinvoima- ja työllistämispalvelut,
yritykset, Kauppakamari, Pöytyän,
Yläneen ja Varsinais-Suomen
yrittäjäyhdistykset, Yrityskummit, TEtoimisto, seudulliset yritysneuvojat ja
yritysneuvojaorganisaatiot, Ely-keskus,
Leader toimijat, Business Finland,
Finnvera, Turun amk, Novida, Turun
yliopisto,

Yhteistyö ja toteutus:
Elinvoimapalvelut, 4H, yritykset,
Pöytyän ja Yläneen yrittäjäyhdistykset,
Loimaan seudun, Vakka-Suomen ja
Pyhäjärviseudun kunnat, Ely-keskus,
Leader Jokivarsikumppani ry, V-S Liitto,
TurkuTouring, Novida, Turun Amk,
Metsähallitus, Föli,

1. Asukasmäärän kasvaminen
2. Houkuttelevat ja tarpeisiin vastaavat
asumismahdollisuudet.

2. Tunnettuuden lisääminen

3. Kuntalaisten viihtyminen eri
taajamissa

3. Matkailijoiden/asiakkaiden
lisääntyminen

5. Olemassa olevien ja uusien
tapahtumien kehittäminen ja
kehittyminen

Tavoitteet:

1. Tahdotun mielikuvan määrittely ja
sen vahvistaminen alueen sisällä ja
ulkopuolella.

4. Uusien ja laajentavien yritysten
houkutteleminen toimiville ja hyvien
kulkuyhteyksien äärellä oleville
yritystonteille

4. Seudun vetovoimaisuuden
lisääntyminen
Yhteistyö ja toteutus:

Kotipesä

Yhteistyö ja toteutus:
Brändityöryhmä, elinvoimapalvelut,
yritykset, Pöytyän ja Yläneen
yrittäjäyhdistykset, Nuva-toiminta
kyläyhdistykset, pöytyäläiset, kunnan
työntekijät

Yhteistyö ja toteutus:
Elinvoimapalvelut, kunnan tekniset
palvelut ja sivistystoimi, kylien
neuvottelukunta ja muut yhdistykset,
harrastusseurat, yritykset, Nuva –
toiminta Pöytyän ja Yläneen
yrittäjäyhdistys, Omakotiyhdistys,
talorakentajat, kiinteistövälittäjät

Elinvoimapoliittisen ohjelman kärkien läpileikkaavat nuolet

Alueen
vahvuudet,
edunvalvonta ja
sujuva yhteistyö

Rohkeat ratkaisut
ja innovaatiot

 Keskittyä verkostoissa toimimiseen , yhteistyössä on voimaa!
 Yhteinen koko Pöytyä – asenne (yhteistä toimintaa eri toimijoiden kesken)
 Seudullinen yhteistyö, alueen vahvuudet, jatkuva edunvalvonta ja
tiedottaminen. Yhteinen hyöty – ajattelu.

 Toimintaympäristöön luontuva, olemassa oleviin mahdollisuuksiin
pohjautuva kehittämistyö sekä digitalisaation hyödyntäminen
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5.3 Elinvoimapoliittisten kärkien toimenpiteet, vastuu, aikataulu ja mittarit

Monipuolinen yrittäminen

Palveluja ja elämyksiä

Veto- ja pitovoimainen
kunta

Kotipesä

MONIPUOLINEN YRITTÄMINEN liittyy kuntastrategiaan kohtaan Yrittäjämyönteinen kunta
Toimenpiteet:

Vastuu:

Aikataulu:

Mittarit:

•

•

Elinvoimajohtaja (Ej)

•

Jatkuva

•

•

Ej

Perustetut ja lakkautetut
yritykset

•

Jatkuva

•

Neuvotut yritykset, yrityskäynnit

•

2020 kokeilu

•

Yritystonttien myynti lkm

•

Työpaikkalukumäärä

•

Työpaikkaomavaraisuus

•

Työllisyysaste

•

Yritystilaisuudet ja –tapahtumat
lkm

•

Varsinais-Suomen yrittäjien
kyselyn Elpo-mittarit

•
•

Toimivien yritysten
kehittämisneuvonta
Alkavien yritysneuvonta
”Yritysaamukahvit” yhteistyössä
Pöytyän ja Yläneen yrittäjien kanssa.

•

Yritysvierailut

•

Yritysinfot ja koulutustilaisuuksien
järjestäminen yhteistyökumppaneiden
kanssa.

•

•

•

Ej

Jatkuva

Ej, Tpp

•

Jatkuva

•

Ej + Tpp

•

2020

Yrityslähtöinen päätöksenteko ja
toimintamalli kunnassa

•

Ej, kunnan aluearkkitehti (Aa)

•

Jatkuva

Yrittäjyyskasvatusyhteistyön
kehittäminen

•

Yritt.opettajat + Ej

•

2020

Ydintyöryhmä:

Yritysverkostojen koolle kutsuminen
(esim. Bioenergia-ilta)

•

Ej, Aa

Yritystonttikaavan ja –alueiden
kehittäminen

•

Aa, Ej, Tekninen puoli

•

2020

•

Jatkuva

Elinkeinopoliittisten tuotteiden
kehittäminen

Elinvoimajohtaja,
työllistämispalveluiden päällikkö,
kunnan aluearkkitehti, Pöytyän ja
Yläneen yrittäjäyhdistysten pj:t,
TE-palvelut

•

•

2020

•

Työllistämispalveluiden ja –tuotteiden
kehittäminen

•

•

•

•

Jatkuva

•

Aluekehittämis- ja hankeseuranta

•

Ej, työllistämispalveluiden päällikkö (Tpp)

•

•

•

Ej + yrittäjäyhdistykset

Ej, Tpo, Aa, Kj

PALVELUJA JA ELÄMYKSIÄ liittyy kuntastrategiassa vetovoimainen ja yrittäjämyönteinen kunta sekä mahdollisuuksien polun luominen kuntalaisille
Toimenpiteet:

Vastuu:

Aikataulu:

Mittarit:

• Käynnistetään selvitys- ja
kehittämishanke matkailun
kehittämiseksi

•

• 2019 – 2020

•

Matkailuhankkeelle
yhteistyökumppaneiden ja
rahoituksen saaminen

•

Uusien yritysten + sijoittuvien
yritysten lkm

•

Yritysryhmähankkeiden lkm

•

Tapahtumien lkm ja osallistujien
lkm

•

Turku Touring analyysi
matkailusta seuduittain
mittareiden seuranta

•

Kävijämäärät eri kohteissa

•
•
•

Luontokapinetti
Kurjenrahka
Kalikka

• Tehdään yhteistyötä seudun
muiden kuntien ja niissä
sijaitsevien yritysten kanssa
• Verkostoidutaan muiden
matkailukehityshankkeiden
kanssa
• Järjestetään yrityksille
mahdollisuuksia verkostoitua,
tavoitteena
yritysryhmähankkeet.

Ej

• 2020-2022
•

Ej
• 2020 jatkuva

•

Ej, kulttuurisihteeri (Ks), 4H

• 2020-2022

•

Ej + Leader JVK

• 2020 – 2021

•

Ks, Ej, 4H

• 2020 jatkuva

• Toimitaan kumppanina ja
mahdollistajana kuntalaisten ja
järjestöjen tapahtumaideoiden
järjestämisessä.
• Palveluiden ja tuotteiden
tarinallistaminen, esim.
Luontokapinetti

•

Ks, Ej, 4H

• 2020 - 2022

• Ydintyöryhmä:
Elinvoimajohtaja,
kulttuurisihteeri Taina Myllylä,
4H:n toiminnanjohtaja Minna
Lukkala, Jokivarsikumppani ry
Taina Simola, matkailualan
yrittäjiä (2 kpl), urheiluseuran
edustaja Veikko Salmi,

VETO- JA PITOVOIMAINEN KUNTA liittyy kuntastrategiassa vetovoimainen kunta
Toimenpiteet:
• Brändityöryhmä aloittaa
toimintansa 2020.

Vastuu:

Aikataulu:

Mittarit:

•

• 2020

•

Brändi-kirja laadittu

•

Pöytyän näkyvyyden seuranta; some- kanavien ja mainonnan
erillisseuranta, www-sivun
kävijämääräseuranta ja
mahdollinen
laskeutumissivuston seuranta.

•

Brändityöryhmän
kokoontumiset, lkm

•

Ydintyöryhmä: Kunnanjohtaja,
Elinvoimajohtaja,
Brändityöryhmä

Kj + Ej,

• 2020
• Laaditaan Brändi-kirja kunnalle.

• Pöytyän esilläolo eri muodoissa
mm. (printti, some, radio, kyltit,
messut )

• Pöytyällä on maailmankuuluja,
maineikkaita yrityksiä joiden
kanssa lisätään yhteistyötä.

• Kotipesälähettiläisyyden
juurruttaminen sisäisen
elinvoiman edistämiseksi

•

•

Kj + Ej

Kj + Ej

• 2020 jatkuva

• 2020

• 2020 jatkuva

KOTIPESÄ liittyy kuntastrategiassa vetovoimainen kunta ja mahdollisuuksien luominen kuntalaisille
Toimenpiteet:

Vastuu:

Aikataulu:

Mittarit:

• Asumispreferenssien
selvittäminen ja tätä vastaavan
asumisen ja asumismuotojen
kehittäminen

• Ej, Aa, Tj

• 2020

• Asumispreferenssiselvitys ja
jatkosuunnitelmat laadittu

• Tj, Aa, Ej

• 2020

• OKT-, Rivitalotonttimyynti lkm
• Pöytyän ”asuntomessut” järjestetty

• Tonttitarjonta OKT-rakentajalle
• Uudenlaisen yhteistyön
käynnistäminen talorakentajien
kanssa.

• Ej, Tj, Aa

• Olemassa olevien kiinteistöjen ja
asuntojen myyntiyhteistyötempaus
”Asuntomessut” Pöytyällä
kiinteistövälittäjien kanssa.

• Ej,

• Vahvat taajamat Yläne, Riihikoski
ja Kyrö kehittäminen yhteistyössä
3 sektorin toimijoiden ja yritysten
kanssa

• Ej, Ks, Tj, Aa

• Tonttitarjonta yrityksille ja tonttien
kehittäminen yhdessä yritysten
kanssa.

• Ej, Aa, Kj

• 2020-2021

• Ej, Kj, Aa

• 2020 jatkuva

• Sijoittumispalvelut yrityksille

• 2020

• Yritystonttimyynti lkm
• Sijoittumisyrityskontaktien lkm

• 2020

• 2020 jatkuva
• Ydintyöryhmä: Elinvoimajohtaja,
tekninen johtaja, aluearkkitehti,
kulttuurisihteeri, kylien
neuvottelukunnan edustus, Pöytyän
ja Yläneen yrittäjien edustus,
talorakentajien edustaja

6. Elinvoimapoliittisen ohjelman toteuttaminen ja seuranta
Elinvoimapoliittisessa ohjelmassa on neljä kärkitoimenpidettä ja jokaiselle on Kärkikohtainen
omistaja ja työryhmä.
Työryhmät kokoontuvat alku- ja perustamiskokouksen jälkeen vähintään 3 krt/vuosi.
-

kesällä 2020 ja syksyllä 2020 elinvoimafoorumit/tsekkauspalaverit

-

Vuoden lopussa 2020 on seuraavan vuoden (2021)
toimenpiteet/talousarviovalmistelukytkentä

Jatkuvan kehittämisen mallilla toteutettava elinvoimapoliittinen ohjelma mahdollistaa
kärkitoimenpiteiden elämisen ajassa ja toimii joustavasti eri muutostilanteissa.
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