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Nakkilan elinkeinopoliittinen ohjelma
Nakkilan kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohtana on yritystoiminnan merkityksen
ymmärtäminen kunnan taloudellisen hyvinvoinnin perustana. Nakkilan elinkeinojen
kehittämistyössä on vahvasti panostettava kilpailu- ja uudistumiskykyisen toimintaympäristön
luomiseksi yrittäjille, yrityksille ja yritysten henkilökunnalle.
Elinkeino-ohjelman tarkoituksena on aktivoida ja tehostaa kunnan elinkeinopoliittista toimintaa ja
parantaa sen vaikuttavuutta.
Yrityskehittäjän eläköidyttyä keväällä -20 Nakkilan kunnalla on ollut tarve arvioida
elinkeinotoimen toimintamallia ja organisointia. Jo aiemmin tavoitteeksi on asetettu, että
kunnanjohtajan tehtäviin kuuluisivat nykyistä laajemmin yritysyhteistyö ja yritysyhteydet.
Erityistä osaamista vaativat tehtävät, kuten esim. aloittavien yritysten neuvonta, on todettu
voitavan toteuttaa maakunnallisena yhteistyönä tai palvelu voidaan ostaa ulkopuoliselta palvelun
tuottajalta. Nyt uudistettu elinkeinopolitiikka on tavoitteen suuntainen.
Elinkeinopolitiikan uudistaminen tehtävien uudelleenorganisoimiseksi on tarpeellista. Sen sijaan
elinkeinopolitiikan tavoitteet tai työn fokus eivät ole merkittävässä muutoksessa. Kunnanjohtajan
käytettävissä oleva aika / resurssit tulevat jatkossa ratkaisemaan organisoinnin
tarkoituksenmukaisuuden nyt esitettävällä tavalla.

Elinkeinopolitiikan tavoitteet
Elinkeinopolitiikan tarkoituksena on osaltaan tukea kunnan strategiaa, jonka visiona/tavoitteena
on:

Nakkila – paras paikka työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen
Strategian painopisteinä ovat:
Ketterä rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen helppous
Tavoite: Yritysten ja perheiden muuttovoitto
Arantilan puisto ja sen jokiseutu kohtauspaikkana
Tavoite: Arantila on tunnettu matkailukohde Satakunnassa

Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen
Tavoite: Jokaisella harrastus, eniten harrastustoimintaa Suomessa
Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi ja yhteistyö
Tavoite: Yhteisöllisyys ja yhteistyö yli rajojen
Lisäksi elinkeinopolitiikan tavoitteita ovat:
 Hyvät toimintaedellytykset ja toimintaympäristö yrityksille
 Nakkilan nykyisten yritysten kasvu ja kehittyminen
 Uusien yritysten syntyminen
 Työpaikkojen lisääntyminen
 Kunnan verotulojen kasvu

Elinkeinopolitiikan toiminta-ajatus
Nakkilan kunnan elinkeinopolitiikan toiminta-ajatuksena on edistää kunnan vetovoimaa ja
kilpailukykyä vahvistamalla elinkeinorakennetta ja kehittämällä yritystoiminnan kasvua
tukevaa toimintaympäristöä.



Kunta edesauttaa omilla kehittämis- ja markkinointitoimillaan yritysten kasvua
ja sijoittumista Nakkilaan, sekä vahvistaa niiden toimintaedellytyksiä
Kunta myötävaikuttaa osaavan työvoiman mahdollisuuksiin ja haluun asua Nakkilassa

Elinkeino-ohjelman toteuttaminen, organisointi, resurssit
ja yritysyhteistyö
Elinkeinotoimesta vastaavat
Nakkilan kunnassa elinkeinotoimesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja
organisoi hallinnollisesti eri palveluihin ohjaamisen, joka tapahtuu keskitetyn hallinnon kautta.
Elinkeinopolitiikan menestyksellinen hoitaminen on koko kuntaorganisaation – virkamiesten ja
luottamushenkilöiden – yhteinen asia, johon tarvitaan sujuva kanssakäyminen ulkopuolisten
sidosryhmätahojen kanssa (mm. ELY-keskus, ProAgria, Yrittäjäjärjestöt, Porin yliopistokeskus,
eri oppilaitokset).
Elinkeinotiimi
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinopoliittisen ohjelman ja sen toteuttamista koordinoi
kunnanjohtajan ohella Nakkilan kunnan ja yritysten edustajista koottu
Elinkeinotiimi.
Elinkeinotiimin kokoonpano:
- kunnanvaltuuston pj. tai vpj.
- kunnanhallituksen pj. tai vpj.
- kunnanjohtaja
puheenjohtaja
- Nakkilan Yrittäjät ry
3 edustajaa
- Nakkilan suuret yritykset2 edustaja
- Rahoitusalan yritykset 1 edustaja
Elinkeinotiimi voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
Elinkeinotiimin toimintaa ohjaa vuosikello, jonka perusteella seurataan, suunnitellaan
ja koordinoidaan elinkeinopoliittisen ohjelman sisältöä ja toteutumista. (Liite 2)
Sopimus aloittavien yrittäjien palveluista
Nakkilan kunta on sopinut sopimuksen aloittavien yrittäjien palveluista Satakunnan yrittäjien
kanssa. Sopimus on voimassa 1.3.2021–31.12.2023 palvelun kehitysprojektina ajan. Aloittavien
yrittäjien toimintamalli kuvataan alla.

Muuta toimintaa organisoi kunnanjohtaja, joka toimii verkostomaisesti yhteistyössä yritysten ja
muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden (ELY-keskus, TE-toimistot, Finnvera, Finnpro, Tekes,
Verohallinto, Prizztech Oy, ProAgria, Leader Karhuseutu jne.) sekä Nakkilan Yrittäjät ry:n,
Satakunnan Yrittäjät ry:n ja Satakunnan Kauppakamarin kanssa.
Kunnalla ei ole varsinaista elinkeinotoimen organisaatiota ja siksi läheinen vuorovaikutus eri
toimijoiden kanssa on erityisen tärkeää. Kunnanjohtaja toimii elinkeinoasioissa läheisesti
vuorovaikutuksessa kunnanhallituksen ja kunnan virkamiesjohdon kanssa sekä lähellä kunnan
muuta organisaatiota, mikä mahdollistaa sen, että asioihin voidaan tarttua ja reagoida nopeasti
ja joustavasti.
Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan keskeisiä tehtäviä on:
- yritysten toimintaedellytysten ja toimintaympäristön parantaminen
- yritysten kasvun ja kehittämisen edistäminen
- yritysten sekä kunnan ja muiden yhteisöjen välisen vuorovaikutuksen ja
verkottumisen edistäminen
- yritysten neuvontapalveluiden organisointi/koordinointi ja kehittäminen
- yritysten menetyksen avulla luoda elinvoimaisuutta, työpaikkoja, investointeja ja
verotuloja kunnalle
Sukupolven- ja omistajanvaihdosneuvontapalvelusta kunnalla on sopimus
Satakunnan Yrittäjät ry:n kanssa.
Maaseutupalvelut / Maaseututoimi
Maaseututoimi palvelee maaseutuelinkeinoihin ja niiden kehittämiseen liittyvissä asioissa.
Pääasiallisena tehtävänä on EU:n ja kansallisten maataloustukien hakemusten käsittely,
hakemusten vastaanotto, hakemustietojen tallennus, erilaiset tarkastukset, tukien maksatus
sekä osin myös valvonta.
Nakkilan kunnalla on sopimus Euran, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Rauman ja
Säkylän kuntien kanssa maaseututoimen hallinnosta ja hoitamisesta.

Yrityspalkinto
Nakkilan Yrittäjät ry on jakanut vuosittain Vuoden Yrittäjä – palkinnon jäsenyritykselle.
vuodesta 2019 eteenpäin Nakkilan kunta ja Nakkilan Yrittäjät ovat myöntäneet yhden
(yhteisen) palkinnon.
Yrityspalkinnon/-palkintojen myöntäjä on Nakkilan kunta ja valinta tehdään yhdessä
Nakkilan Yrittäjät ry:n kanssa. Palkittavan yrityksen ei tarvitse olla Nakkilan Yrittäjät ry:n
jäsen.

Yrityspalkintojen myöntämisen perusteet ja säännöt on laadittu yhteistyössä Nakkilan
Yrittäjien kanssa kevään 2019 aikana ja ensimmäinen yhteinen palkinto myönnettiin vuodelta
2019.
Suurimpien yhteisöveron maksajien huomiointi
Nakkilan kunta huomioi kunnan suurimmat yhteisöveron maksajat järjestämällä vuosittain
palaute-/kehittämiskeskustelun, johon kutsutaan 10 suurinta yhteisöveron maksajaa sekä
kunnan edustajat.
Verkostointi ja tiedotus / oppimistilaisuudet
Tavoitteena on järjestää vähintään 1-2 kertaa vuodessa tilaisuus, jossa käydään sekä yrittäjien että
kunnan kuulumiset sekä ajankohtaisia aiheita elinkeinotoimintaan liittyen.

Painopisteet ja kehittämistoiminnan tavoitteet
Painopistealue
Ketterä
rakentaminen sekä
asumisen ja
liikkumisen
helppous

Tavoite/Teemat

Toimenpiteet

Yritysten ja perheiden
muuttovoitto

Sujuva
rakennuslupamenettely

Maankäytön hyvä ja
luova suunnittelu

Asunto- ja
yritystonttien kaavoitus
ja tarjonta ajan tasalla

(Yritysten
Sujuva ja helppo
toimintaedellytysten lupakäsittely
kehittäminen)
Sujuvat sisäiset ja
ulkoiset
liikenneyhteydet
Vt2 yleissuunnitelman
päivittäminen,
valtatien 4kaistaistaminen.
Rataseisakkeen
toteuttaminen
Nakkilaan.

Toimivien ja
aloittavien yritysten
neuvonta ja
kehittämispalvelut

Verkottuminen

Aktiivinen yritysten
neuvonta ja
kehittämistoiminta
Uusien yritysten
saaminen kuntaan

Yritysten
verkottuminen ja
yhteistyön
lisääntyminen

Väylien hyvä ylläpito ja
tarpeen mukainen
lisärakentaminen

Arvioidaan esitysten
vaikutusta yritysten
toimintaan ja kunnan
elinkeinoelämään

Yritys- ja
asuntotonttien
riittävä ja
monipuolinen
tarjonta
Uudet yritykset
Muuttovoitto

Kunta aktiivisesti
vaikuttamassa VT2:n
yleissuunnitelman
päivittämiseen,
valtatien 4kaistaistamiseen ja
rataseisakkeen
toteuttamiseen
Nakkilaan

yrityskontaktit

kontaktien määrä

asiantuntevat
neuvontapalvelut

uudet yritykset
järjestetyt neuvontaja koulutustilaisuudet

yhteistyö muiden
yrityspalvelutoimijoiden
kanssa
käynnistyneet
ohjaus sopivimpien
kehityshankkeet
palvelujen ja
tukimuotojen piiriin
yrittäjiksi aikovien ja
aloittavien yritysten
aktivoiminen
yrityskontaktit
yhteiset neuvonta- ja
koulutus-tilaisuudet
yhteiset projektit ja
hankkeet

Yritys- ja
elinkeinoelämän
vaikutusten
arviointi

Tulos/Aikaansaannos

sujuva toimintamalli
yritysvaikutusten
arviointiin

kontaktien määrä
järjestetyt
teemakohtaiset
tilaisuudet
käynnistyneet
hankkeet
Sujuva toimintamalli
yritysvaikutusten
arviointiin

Painopistealue
Edistetään pkyritysten
osallistumista
julkisten hankintojen
markkinoille

Tavoite
Sujuvat
pienhankinnat

Toimenpiteet
hankintaohjeiden
ajantasaistus

Markkinavuoropuhehlu

Cloudia
pienhankintajärjestelmän
käyttö

Metalliteollisuuden
kehittäminen

Elinvoimainen
verkostoitunut
metalliteollisuus

verkostoitumisen ja
yhteistyön lisääminen

työpaikkojen
lisääntyminen

Kokonaisvaltainen
suunnitelma alueen
käytöstä

Toimeliaisuuden
lisääntyminen

Arantilan puisto ja
sen jokiseutu
kohtauspaikkana

Yritysten
kilpailukyvyn
parantuminen ja
työpaikkojen määrän
kasvu
Arantila tunnettu
matkailukohde
Satakunnassa
Tunnistetaan matkailukalastus- ja
retkeilykohteeksi

Villilän alueen
kehittäminen

Matkailun
kehittäminen

Kohtaamis- ja
tapahtumapaikka
Villilän alueen
kehittäminen ja
toimeliaisuuden
lisääntyminen

Matkailun ja siihen
liittyvien palveluiden
lisääntyminen

Lisääntyvä yhteistyö
yrittäjien kanssa

eri toimijoiden välisen
yhteistyön kehittäminen

Tulos/Aikaansaannos
Sujuvat
pienhankinnat

Virkistyskäytön
lisääntyminen

toimeliaisuuden /
aktiviteettien
lisääntyminen
uusia
toimijoita/yrityksiä

majoituksen ja
palveluiden kehittäminen
eri toimijoiden välisen
yhteistyön kehittäminen

kasvava viestintäalan
koulutus ja teollisuus
matkailijoiden
määrän kasvaminen

Toimenpideohjelma

















Aikajänne
toimintasuunnitelman mukaiset
asiakas- ja sidosryhmäkontaktit
Jatkuva
Aloittavien ja toimivien yritysten neuvontapalvelu
Jatkuva
Parannetaan vuorovaikutusta ja tiedottamista kunnan
ja yrittäjäyhdistyksen välillä
o Elinkeinotiimin toiminta:
5-7 kokousta vuodessa
o Kunnanhallituksen ja Nakkilan Yrittäjien
maaliskuu 21
hallituksen tapaaminen kerran vuodessa
Tiedottaminen elinkeinoasioista luottamusja virkamiesjohdolle
o Elinkeinotiimin toiminta
Jatkuva
o Katsaukset kunnanhallitukselle
o ja/tai kunnanvaltuustolle 2 kertaa vuodessa
o Kunnanhallituksen yritysvierailut: 2-4 kertaa vuodessa
Kunnan markkinointi yritysten sijoituspaikkakuntana
Jatkuva
o Villilänahon ja Säkkimäen yritystonttien markkinointi
Toimitilarekisterin ylläpito ja kehittäminen
Edistetään pk-yritysten osallistumista julkisten hankintojen markkinoille
o Pienhankintaohjeen aktiivinen käyttö
o Hankintakalenterin käyttö
o Markkinavuoropuhelun tehostaminen
o Yhteishankintojen tarpeen arviointi sopimusten päättyessä
Yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätöksenteon tukena
Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysosaamisen vahvistaminen
Metalliteollisuuden verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen Jatkuva
Villilän alueen kehittäminen ja toimeliaisuuden lisääminen
Matkailun kehittäminen
o Villilän alueen kehittäminen matkailun kannalta
o Arantilan alueen virkistys- ja matkailukäytön lisääminen
Yrityspalvelujen ja yritysasioiden päivittäminen kunnan verkkosivuille

Seuranta
Elinkeino-ohjelman toteutumista ja sen tuloksia seurataan seuraavilla mittareilla (Liite 3):
- asiakas- ja sidosryhmäkontaktit
(kunnan tiedot)
- työpaikkojen määrä
(Satamittari)
- perustetut yritykset, Nakkilaan siirtyneet yritykset (netto) (Satamittari)
- yhteisöverotuotto
(kunnan tiedot)
Toteutuma raportoidaan vuosittain elinkeinotiimille/ kunnanhallitukselle

Liite 1

Liite 2

Nakkilan Elinkeinotiimin vuosikello

•Kunnanhallitukse
n
ja Yrittäjien
hallituksen
yhteiskokous
•Yritysvaikutusten
arvioinnin
seuranta

Loka joulukuuu

Tammimaaliskuu

•Elinkeinopoliittis
en ohjelman
seuranta ja
päivitys
• Mittareiden
toteutuman
seuranta

Joka kokouksessa:
Yrityskehittäjän tilannekatsaus
Kunnan kuulumiset
Yrittäjien kuulumiset

•Elinkeinopoliittis
en ohjelman
seuranta ja
päivitys

Heinä syyskuu

Huhti kesäkuu

•Yritysvaikutusten
arvioinnin
seuranta

Liite 3

Seuranta / Mittarit

*) Satamittari 33/PRH 23

