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1 Mustasaaren kunnanstrategia 
 
Mustasaaren kuntastrategian 2030 kunnianhimoisena tavoitteena on olla Suomen yrittäjämyönteisin 
kunta. Kuntastrategiassa on mainittu toimenpiteitä, miten suuntaamme kohti tavoitetta:  

Mustasaaressa asianhallinta on sujuvaa. Kunta toimii yhdessä yksityisen sektorin kanssa jo 
kaavoitusvaiheessa varmistaakseen yritysten tarpeiden mukaiset toimintaedellytykset. 
Mustasaaren hyvä tonttitarjonta mahdollistaa uusien yritysten sujuvan sijoittumisen 
kuntaan. Mustasaari työskentelee yhdessä muiden kuntien kanssa seudun infrastruktuurin 
ja palvelurakenteen ja tätä kautta sen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. 

• Mustasaari tarjoaa logistisesti toimivia teollisuustontteja ja liike- ja toimistotiloja 
kilpailukykyiseen hintaan ja niin näkyvästi, että tonttia tai tiloja etsivä ne löytää. 

• Mustasaaren kunta voi tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, joilla on uusia 
innovaatioita, jotka kaipaavat referenssikohdetta. 

• Osa Lintuvuoresta kehitetään kiertotalouden yritysalueeksi/osaamisklusteriksi. 
• Mustasaaressa yritysneuvontaa hoidetaan yhteistyössä seudullisen kehittämisyhtiön 

Vasekin kanssa. Yrittäjä saa nopeasti pyytämänsä tiedot, ja häntä neuvotaan 
jatkotoimenpiteistä. 

• Asioiden hoitamista verkossa kehitetään niin, että yrittäjä voi hoitaa asiansa verkossa 
24/7. 

• Pien- ja mikroyritykset ovat keskeinen osa yrittämistä Mustasaaressa, ja haluamme 
antaa niille mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa. 

• Peruselinkeinot ovat tärkeitä työllisyydelle ja maiseman pitämiselle avoimena. Kunta 
huomioi peruselinkeinojen tarpeet ja edistää niitä toiminnassaan. 

• Kunta panostaa matkailuun yhteistyössä Visit Vaasan, Vasekin, Merenkurkun 
maailmanperintö ry:n ja yksityisten yritysten kanssa. Vuonna 2030 matkailu työllistää 
selkeästi enemmän kuin vuonna 2017. 

Kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittävät saavuttaaksemme näin suurta tavoitetta, vaan 
tarvitaan tarkemmat toimenpiteet päästäksemme tavoitteeseen. 

Kuntastrategia 2030 lisäksi myös kunnanhallitus on asettanut sitovat tavoitteet vuodelle 2021, jotka 
koskevat elinkeinokysymyksiä. Kehitysjaosto on asettanut tavoitteille vastuuhenkilöt ja vastaa niiden 
toteutuksen seurannasta. Nämä sitovat tavoitteet löytyvät liitteestä 1. 
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1.1 Taustaa 
 
Mustasaaren kunta pyrkii palvelemaan nykyisiä yrityksiä ja aloittelevia yrityksiä esimerkillisesti ja 
joustavasti. Ymmärtääksemme kunnan elinkeinorakenteen tulee analysoida rakenteelliset vahvuudet ja 
heikkoudet työmarkkinoista, liiketoiminta-alueista ja väestön liikkeistä sekä etenkin niiden syistä.  

Mustasaaren ja Vaasan alueen väestönkasvu on käytännössä pysähtynyt vuoden 2015 jälkeen. Alueelta 
poismuutto kohdistuu pääosin Suomen ja Ruotsin suurimmille kaupunkialueille, tilastollisesti suurin 
muutto alueelta tapahtuu pääkaupunkiseudulle. Alueemme elinkeinorakenne eroaa tietyiltä osin 
rakenteellisesti kyseisistä kaupunkialueista.  

Mustasaaren kunnan alueella on vasta valmistuneen selvityksen mukaan pulaa nuorille tarkoitetuista 
pienistä asunnoista. Pitkäjänteinen maanhankinta antaa mahdollisuuksia kehittää asuntomarkkinoiden 
vakautta ja toimivuutta. Lisäämällä pieniä vuokra-asuntoja myös yritysten työntekijöille löytyy 
asumisvaihtoehtoja.  

Tilastolliset analyysit osoittavat miesten ja naisten lukumäärän ero on kasvanut Vaasanseudulla miesten 
hyväksi. Samaa eroa sukupuolten välillä ei ole Mustasaaren kunnassa, mutta tämä tulee vaikuttamaan 
alueen väestönkasvuun pitkällä aikavälillä. 

Vertaamalla Mustasaarta suurempiin kaupunkeihin huomataan työmarkkinoiden painottuneen 
valmistukseen ja terveydenhuoltoon. Suurimpiin kaupunkialueisiin verrattuna se osoittaa tiedon ja 
viestinnän, rahoituksen ja vakuutuksen, oikeudellisen toiminnan, talouden, tieteen ja tekniikan, 
kulttuurin, viihteen ja vapaa-ajan toiminnan aliedustuksen. Pienemmässä määrin on myös aliedustusta 
hotelli- ja ravintolatoiminnassa sekä ryhmävuokrauksessa, kiinteistöpalveluissa, matkapalveluissa ja 
muissa tukipalveluissa. Todennäköistä on, että näillä alueilla kyseisen koulutuksen omaavilla ihmisillä on 
suurempi taipumus lähteä alueelta. Kuva 1. 

 
Kuva 1: Työmarkkinoiden painotus.

 
 
Mustasaaren yrityskanta koostuu valtaosin yrityksistä, joissa on alle 50 työntekijää. Vain viisi yritystä on 
suurempia, eikä yksikään yritys kuulu yli 250 työntekijän joukkoon. Vaasan seudulla tilanne on 
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suhteellisen samanlainen, mutta Vaasan kaupungissa on vähän enemmän yrityksiä luokassa 50–249 ja 
kahdeksan yritystä, joissa on yli 250 työntekijää. Jos tavoitteena on luoda monipuolisemmat 
työmarkkinat, tämän kehityksen pitäisi tapahtua näiden pienten ja keskisuurten yritysten joukossa. 
Mustasaaren kunnan tulee tässä valossa panostaa monipuolisempiin työmarkkinoihin yhteisprojektien 
kautta, mm. Vasekin kanssa. 

Poikkeuksellinen koronavuosi on tuonut etätyöt myös Mustasaaren kuntaan. Etätöiden helppous sekä 
sähköiset palaverit ovat varmasti tulleet osittain jäädäkseen. Sähköisille palavereille sekä etätöille tulisi 
luoda hyvä mahdollisuudet. Mustasaaren kunnalle etätöiden lisääntyminen on hyvä mahdollisuus, koska 
etätöiden myötä työpaikan läheisyys ei ole enää niin merkittävässä roolissa vaan myös maaseudun 
arvostus asuinpaikkana nousee. 

 
 
2 Elinkeinoasioiden toimintasuunnitelma 
 
Yritystoimintaa koskeva toimintasuunnitelma toimii oppaana elinkeinokysymyksiin Mustasaaren 
kunnassa. Toimintasuunnitelma kuvaa elinkeinokysymysten pääpiirteet ja on voimassa kaksi vuotta 
kerrallaan. Kehitysjaosto seuraa tuloksia vuosittain.  

Mustasaaren kuntastrategia 2030 on määrittänyt kunnianhimoiseksi tavoitteeksi olla Suomen 
yrittäjäystävällisin kunta. Elinkeinoasioiden toimintasuunnitelma ohjaa miten tätä ohjeistusta 
noudatetaan tulevina vuosina. 

Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on ratkaisevan tärkeässä asemassa kunnan kasvun ja myönteisen 
kehityksen kannalta. Yrittäjien hyvinvointi takaa kunnan hyvinvoinnin. Yritykset luovat työpaikkoja ja 
kasvua, mikä puolestaan tuo kunnalle elinvoimaa verotulojen sekä palvelujen muodossa. Hyvä yrittäjyys 
nähdään myös avainasemassa alhaiseen työttömyyteen. Monipuolinen työpaikkavalikoima houkuttelee 
myös uusia asukkaita kuntaan. 

Yrittäjämyönteisyydellä tarkoitetaan yrittäjyyden helpotusta, yrittämiseen kannustamista ja yritysten 
tarvitsemien palveluiden, kuten neuvontapisteiden ja tukien, mahdollistamista sekä muuta vastaavaa. Se 
miten yrittäjät näkevät oman kuntansa toiminnan on nostettu esiin sekä Suomen Yrittäjien joka toinen 
vuosi kartoittamassa Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyssä, sekä Elinkeinoelämän keskusliiton myös 
kahden vuoden välein toteuttamassa Kuntarankingissa. Yrittäjien Kuntabarometri seuraa kuntien ja 
yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. 
Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Kuntarankingissa 
hyödynnetään aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja kyselyn lisäksi. Erityisesti Yrittäjien 
Kuntabarometri soveltuu mittariksi seurattaessa Mustasaaren yrittäjien mielipidettä omasta 
toimintakunnastaan, koska Mustasaarta on kyselyssä analysoitu omana kokonaisuutena. Kuntarankingin 
haasteena on vielä vähäinen vastausprosentti, joka pitäisi saada huomattavasti korkeammaksi, että 
tulokset ovat luotettavia. Mustasaaren kunnan tulee tuoda seuraava Yrittäjien Kuntabarometri -kysely 
esiin myös omissa kanavissaan, että saamme vastausprosentin korkeammaksi. 
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Kuva 2: Millainen on yritysmyönteinen kunta ja mitä sillä saavutetaan?  
Lähde: Kuntaranking 2021, Elinkeinoelämän keskusliitto. 
 

 
  
Yhteistyö ja verkostoituminen seudun toimijoiden kanssa on tärkeässä roolissa Mustasaaren kunnassa. 
Muun muassa yritysneuvonta on ulkoistettu Vasekille ja he myös hoitavat alueen markkinointia. 
Mustasaaren kunta tekee yhteistyötä myös lähikaupunkien ja kuntien kanssa, koska moni projekti 
koskee seutua. 

 
 
2.1 Infrastruktuuri 
 
Mustasaaren kunnan kaavoituksen tehtäviin kuuluu teollisuustonttien jakaminen ja vuokraus sekä 
kiinteistökaupat. Kaavoitusosastolla laaditaan yleis- ja asemakaavat, jotka menevät sen jälkeen 
poliittiseen käsittelyyn yhdyskuntarakentamisen lautakuntaan (YRL). Lautakunta vie kaavat edelleen 
kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi. 

Kaavoitus yrittää vastata tulevaisuuden yritystonttitarpeisiin maaostoin. Maata yritetään ostaa 
strategisesti tärkeistä paikoista, kuten suurten teiden varrelta jne. Kaavoitus pyrkii ottamaan yritysten 
mahdolliset tulevaisuuden tarpeet huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Kunnalla on olemassa 
maapoliittinen ohjelma, joka luo perustan kunnan maankäytölle. 

Asuntopolitiikka kytkeytyy tiiviisti maapolitiikkaan ja kaavoitukseen sekä seudullisesti 
liikennesuunnitteluun ja peruspalveluiden verkostoihin. Asuntopoliittisten ohjelmien laadinta kunnissa 
nähdään pitkälti kaavoituksen ja kiinteistötoimen sekä kunnan johdon vastuulla olevana. Hyvin hoidettu 
asuntopolitiikka on monen tekijän summa ja pitkällisen prosessin tulos. Se edellyttää tehokasta 
maapolitiikkaa, sujuvaa kaavoitusta sekä oikein ajoitettua kaavojen toteuttamista liikenneyhteyksien, 
katujen ja kunnallistekniikan osalta. 

Kunnan kaavoitusosasto on yrittäjän tukena ja apuna, kun kyse on yritystonteista; uuden yrittäjän 
etsiessä soveltuvaa tonttia tai pyrkiessään ratkaisemaan kunnan yrittäjän kasvavan tilantarpeen. Jos 
asemakaava ei tue laajennusta, vaatii se muutoksen. Kaavamuutoksissa kaavoitus pyrkii nopeuttamaan 
prosessia niin paljon kuin mahdollista. Kaavoitus auttaa myös lupa-asioissa, että asiat edistyvät sujuvasti 
kunnassa. 

Mustasaaren kunta tekee töitä, että alueen tie- ja rautatieverkko on toimiva ja hyväkuntoinen. Tähän 
päästään hyvällä ennakoivalla suunnittelulla. Myös veneväyliin on panostettu huomattavasti. Kunta on 
ottanut juridisen sekä operatiivisen vastuun valtiolta veneväyläasioissa. Tämä luo edellytykset 
veneturismille, veneiden tilausliikenteelle sekä satamatoiminnalle. Toimivat liikkumismahdollisuudet 
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ovat tärkeitä alueen yrityksille ja asukkaille. Kunta on osaltaan mukana myös lentoliikenteen 
kehittämisessä ja muun infrastruktuurin, kuten julkisen liikenteen ja digiverkkojen, pitämisessä 
kilpailukykyisinä. 

Mustasaaren kunnan asema on vahva Vaasan ympäristökuntana. Vaasa on tunnettu energiaklusteristaan, 
ja moni energiaklusterin yrityksistä sijaitsee Mustasaaren kunnan puolella. Tulemme panostamaan 
siihen, että voimme tarjota logistisesti toimivia teollisuustontteja ja liike- ja toimistotiloja 
kilpailukykyiseen hintaan. Etunamme on myös teollisuustonttien koot. Mustasaaren kunnan alueen 
yrityksistä suurin osa on pieniä yrityksiä, mutta toivomme houkuttelevamme myös suurempia yrityksiä 
kuntaan.  

Kunnassa tulee panostaa myös kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin sekä asuntojen ja tonttien 
hintatasoon, että ne eivät vaikeuta työvoiman saantia ja aiheuta kitkaa alueen kehitykselle. 
Tutkimuksessa, jossa kartoitettiin syitä Mustasaaren kunnasta poismuutolle, esille nousi pienten vuokra-
asuntojen puute. Kunnat ovat keskeisessä asemassa, kun lupauksia lisääntyvästä asuntotuotannosta 
lunastetaan. Kuntien vastuulla on hyvin hoidettu maapolitiikka, kaavoitus, infra ja palvelut. 

Tavoite:  

 Logistisesti toimivat tontit, palvelut sekä liiketilat. 
 Helposti saavutettava kuntakeskus sekä kylät. 
 Pystymme vastaamaan yrittäjien tarpeeseen yritystonteista sekä liiketiloista. 

Toimenpiteet: 

• Tiivistetään yhteistyötä tonttimarkkinoinnissa; kuntakehitys, kaavoitus sekä rakennusvalvonta 
kunnan sisäisesti, sekä Vasekin kanssa ulkoisesti. Tällä hetkellä tonttimarkkinointia hoidetaan 
yhteistyössä myös Vaasa Parksin kanssa. 

• Mustasaaren kunta julkaisee uudet kotisivut, jossa asemakaavat sekä tarvittavat luvat löytyvät 
helposti. Kotisivut on rakennettu palvelemaan yrityksiä ja asukkaita. 

• Strategiset maahankinnat ja pitkäjänteinen maankäytön suunnittelu; tehdään suunnitelma, joka 
koskee myös teollisuusalueita. 

• Läheinen yhteistyö lähikuntien ja viranomaisten kanssa, tavoitteena lisäarvon tuottaminen 
kuntien välillä. 

• Kunta on mukana hankkeissa, joissa kehitetään alueen liikennettä sekä tie- ja raideverkostoa 
• Kehittää seutukuntien ja kaupunkien välisiä liikenneyhteyksiä ja mahdollistaa useita kuntia 

käsittävien työssäkäyntialueiden muodostumisen; yhteinen seutuliikenne Vaasan kanssa sekä 
matkalippujen yhtenäistäminen. Julkisen liikenteen toimivuus ja kohtuuhintaisuus parantavaa 
mahdollisuuksia käyttää julkista liikennettä sekä vähentävää päästöjä ja yhteiskunnan kuluja.  

• Hyväkuntoiset tiet ja tiekyltit. 
• Toimivat pyörätiet mahdollistavat siirtymisen paikasta toiseen turvallisesti. 
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2.2 Elinkeinopolitiikan asema kunnassa / Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys  
 
Mustasaaren kunnassa ymmärretään, että yritykset ovat kunnan hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden 
perusta. Yritysten hyvinvointi on yhtä kuin kunnan hyvinvointi. Kunnan päätöksenteko on 
yrityslähtöistä. Yritykset pyritään ottaa huomioon ja mukaan valmisteluun jo kaavatekovaiheessa. 
Yrittäjän on helppo ottaa yhteyttä kuntaan. Yrittäjien ongelmia ja tarpeita ratkotaan yhdessä. Yrittäjiä 
ohjataan hakemusten tekemisessä ja kerrotaan aikatauluista. 

Helpottaaksemme yrittäjiä kunnan digipalveluja kehitetään. Mustasaaren kunta saa uudet kotisivut 2021 
joiden tarkoituksena on palvella yrityksiä ja asukkaita paremmin. Uudelle sivustolle tulee e-lomakkeita 
jotka ovat helppokäyttöisiä ja aina saavutettavissa. Tämä tulee vaikuttamaan positiivisesti myös 
prosessien sujuvuuteen. 

Otamme yrittäjien toiveet huomioon entistä paremmin. Autamme toimintamme puitteissa yrittäjiä 
luomaan hyviä edellytyksiä sijoittumiseen, toimimiseen, kasvamiseen ja hyvinvointiin. Järjestämme 
kuukausittain avoimen tilaisuuden erilaisin yrittäjiä kiinnostavin teemoin, minne kaikki kunnan yrittäjät 
ovat tervetulleita. Yrittäjien yhteydenpito kuntaan päin helpottuu entisestään, kun virkamiehet ovat 
tulleet tutuiksi. Suora viestintä yrittäjille helpottuu, kun voimme käydä asioita yhdessä läpi ja kuulemme 
yrittäjien suoran palautteen. Lisäksi kuntakehitys järjestää kerran kuussa elinkeinokahvit kunnan 
viranhaltijoiden ja Vasekin työntekijöiden kanssa. Asioiden käsittelyä sujuvoitetaan sisäisen 
tiedonvälityksen avulla ja siten tehostetaan yrittäjille tarjottavaa palvelua. Kunnalla on myös 
elinkeinoneuvosto, jonka tehtävänä on vahvistaa yritysten asemaa kunnassa. Elinkeinoneuvoston asettaa 
kunnanhallitus, ja neuvostoon kuuluu kunnan ja elinkeinoelämän edustajia. Lisäksi kunta on järjestänyt 
yhdessä elinkeinoneuvoston ja yrittäjäyhdistyksen kanssa vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia 
yrittäjille, niin kutsuttuja yrittäjälounaita. 

Tiedottaminen yrityksille tapahtuu pääasiassa kunnan kotisivujen kautta. Yrittäjyys -osion alle on koottu 
ajankohtaisia asioita jotka koskevat yrittäjiä. Lisäksi kunnan some-kanavissa tiedotetaan, markkinoidaan, 
toteutetaan kyselyjä jne. 

Tavoite: 

 Yrittäjien huomioinnin parantaminen. 
 Yrittäjien asioinnin helppous. 
 Kunnan poliittiset ja operatiiviset sektorit ymmärtävät monipuolisen elinkeinoelämän tärkeyden. 

Toimenpiteet: 

• Aamutapahtuma yrittäjille kerran kuussa eri teemoin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa; 
verkostoituminen muiden yrittäjien sekä virkamiesten välillä. 

• Elinkeinokahvit eri viranomaistahojen kanssa kerran kuussa; sisäinen tiedonvälitys. 
• Nostamme esiin ajankohtaisia asioita ja uutisia kunnan some-kanavissa, myös koskien 

yrittäjyyttä ja kunnan yrityksiä. 
• Yrityksille suunnattujen asiointipalveluiden digitalisointi; mm. lupa-asiat saatavilla 24/7. 
• Kunnan uudet kotisivut, joilta yhteystiedot sekä linkitykset yhteistyökumppaneiden palveluihin 

(Vasek, Visit Vaasa jne.) löytyvät paremmin. 
• Kehittää yhdessä yrittäjien kanssa työtiloja ja kohtaamispaikkoja (esim. Circles Edge). 
• Kunta huomioi energiaratkaisuissaan vaikutukset ilmastoon, aluetalouteen ja työllisyyteen. 
• Kunnan sisäisen yrittäjähengen parantaminen yrittäjille suunnatuilla yhteistapahtumilla. 
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2.3 Koulutus ja osaaminen 
 
Mustasaaren kunta ymmärtää yrittäjyyden merkityksen kunnalle, ja on solminut sopimuksen Nuori 
Yrittäjyys ry:n kanssa. Nuori Yrittäjyys kuuluu suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestöihin jotka 
auttavat lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen oppimista. Yrittäjäkoulutusta on 
Mustasaaren peruskouluissa, mutta pääasiassa yläkoulun oppilailla. Yrittäjäkoulutus on ollut 
onnistunutta ja opiskelijat ovat perustaneet useita mikroyrityksiä ja tehneet tuoteinnovaatioita. 
Mustasaaren lukiossa opiskelijajärjestö pyörittää kahvilatoimintaa itsenäisesti. 

Mustasaaren kunta on yksi seitsemästä kunnasta, jotka omistavat Vaasanseudun Kehitys Oy:n (Vasek). 
Vasek toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän sekä koulutuksen ja tutkimuksen kanssa. 
Yhteistyössä Vasekin sekä paikallisen yrittäjäyhdistyksemme, Mustasaaren Yrittäjät, kanssa haluamme 
tarjota mustasaarelaisille yrityksille koulutusmahdollisuuksia. 

Mustasaari pyrkii olemaan houkutteleva ja edistää toimillaan osaavan työvoiman saamista kuntaan.  
Pyrimme saamaan alueen korkeakouluopiskelijoiden tietoisuuteen tietoa Mustasaaren kunnan yritysten 
toiminnasta sekä avoimista työpaikoista. 

Tavoite: 

 Tuetaan yrityskoulutusta esikoulusta yliopistoon saakka. 
 Tiiviissä yhteistyössä muiden tahojen kanssa tarjotaan yrityksille sopivia koulutusmuotoja. 
 Kunta on tarpeeksi houkutteleva, että saamme yrityksiimme osaavaa työvoimaa. 

Toimenpiteet: 

• Koulut panostavat nuorten yrittäjyyteen sopimuksella Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. 
• Kunnan koulut panostavat nykyaikaisiin oppimisvälineisiin ja -ympäristöihin, oppilaan tarpeisiin 

vastaaviin pedagogisiin ratkaisuihin sekä niiden opettajilta edellyttämään osaamiseen. 
• Yhteisiä koulutuksia yrityksille mm. Vasekin ja Mustasaaren Yrittäjien kanssa. 
• Kunta on yhteistyökumppanien kautta esillä rekrytointimessuilla. 
• Paikalliset yrittäjät sekä Mustasaaren aikuisopisto yhdessä rakentavat kurssitarjonnan, joka 

tarjoaa yrittäjille mahdollisuuksia jakaa ja kehittää liiketoimintataitoja ja muuta ammatillista 
osaamista. 
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2.4 Hankintapolitiikka 
 
Hankinnat muodostavat kunnissa taloudellisesti merkittävän kokonaisuuden. Tämän vuoksi 
hankintatoimen tarkoituksenmukainen järjestäminen, riittävän yhtenäinen hankintamenettely ja oikein 
toteutettu kilpailuttaminen ovat kunnallisten palveluiden toteuttamiseksi ja kunnallistalouden kannalta 
tärkeitä. Tätä säätelemässä on hankintalaki, joka takaa kaikille yhtenäisen menettelyn. 

Hankintojen merkittävyydestä huolimatta vain harvoissa kunnissa on hankintatoimintaan erikoistunutta 
henkilökuntaa, joten hankintojen edellyttämät toimenpiteet on tehty pääsääntöisesti muiden tehtävien 
rinnalla. Mustasaaren kunnassa pienemmät hankinnat tehdään itse ja suurempien hankintojen kohdalla 
osallistutaan yhteishankintoihin (mm. TeeSe Botnia Oy, Hansel). Mustasaaren kunnalla on TeeSe 
Botnia Oy:stä osaomistus. TeeSe toimii omistajiensa yhteishankintayksikkönä ja vastaa 
yhteishankintasopimusten kilpailuttamisesta, päätöksenteosta ja sopimushallinnasta.  

Kilpailutuslaissa ei voi suosia paikallista tai kunnan alueen yritystä. Kilpailutuksiin voi kuitenkin 
sisällyttää monenlaisia vaatimuksia. Vaatimusten on pääsääntöisesti liityttävä hankittavaan tuotteeseen 
tai palveluun. Kriteeriksi voi asettaa vähäiset hiilidioksidipäästöt sekä suosia elintarvikkeissa luomua ja 
antibiootittomia raaka-aineita. Näitä vaatimuksia kuitenkin tulee miettiä tarkasti, koska hankintalaki 
vaatii yhdenmukaisen käsittelyn kaikille. Hankinnat kannattaa usein jakaa osiin esimerkiksi 
tuotekohtaisesti tai alueittain, niin useammalla pienemmällä yrittäjällä on mahdollisuus osallistua 
kilpailutukseen. 

Mustasaaren kunnassa on alettu suosia puitesopimuksia. Puitesopimus luo toimivan viitekehyksen 
onnistuneelle yhteistyölle ja toimii myös pidempiaikaisena yhteistyösopimuksena. Kunta pystyy 
ohjaamaan puitesopimusta hankintoja huomattavasti helpommin ja suosia kunnan omia yrityksiä. 
Kunnalla on noin 30 puitesopimusta ainoastaan paikallisten rakennusteollisuuden yritysten kanssa. 

Aamutilaisuudet yrittäjille kerran kuukaudessa antavat kunnan yrityksille mahdollisuuden verkostoitua 
keskenään. Verkostoinnin toivotaan synnyttävän yhteistyötä, jolloin yritykset voivat yhdessä kehittää 
toimintaansa sekä tarjota suurempia kokonaisuuksia kunnan hankintoihin. 

Tavoite: 

 Saada kunnan omat yritykset aktivoitua toimittamaan kunnalle tarvitsemia tuotteita ja palveluita. 
 Saada kunnan yrityksiä toimimaan yritysringeissä hankinnoissa.  

Toimenpiteet: 

• Tiedotetaan kunnassa oleville yrityksille paremmin kunnan tarpeista. 
• Kunnan kahvitustilaisuudet antavat yrityksille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja 

vuoropuheluun kunnan kanssa sekä verkostoitumiseen yrittäjien kanssa alueella. 
• Kunnan hankintayksiköt nostavat innovatiivisten ratkaisujen osuutta kokonaishankinnoista ja 

vahvistavat omaa ja yritysten kykyä hyödyntää yksityisen ja julkisen sektorin 
innovaatiokumppanuuksia järjestämällä esim. workshoppeja. 

• Puitesopimuksia tehdään paikallisten toimijoiden kanssa. 
• Järjestetään hankintakoulutusta kunnan yrityksille sekä viranhaltijoille.  

  



Elinkeinoasioiden toimintasuunnitelma 
9 
 

 

2.5 Yrityspalvelut 
 
Seudulla on useita kuntien omistamia yhtiöitä. Nämä kuntaomisteiset yhtiöt ovat apuna 
elinkeinokysymyksissä. Kuntakehitys auttaa yrittäjiä osaamisensa puitteissa. Kuntakehitykselle tulee 
kysymyksiä koskien mm. yritystontteja, laajentumista, yhteistyötä, kehitystä.  

Elinkeinotyötä tehdään seudullisena ja kuntakohtaisena. Organisoitumistapoja ovat esimerkiksi 
kuntaorganisaation osana, kehitys- tai elinkeinoyhtiönä tai yhdistyksenä. Elinkeinotyön tavoite on lisätä 
alueen yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä vahvistaa alueen elinvoimaa. Toiminta perustuu 
alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajalta saatuun 
ohjaukseen. Kuntien rahoittamat yrityspalvelut ovat usein yrittäjän lähipalvelu, jonka kautta yrittäjä saa 
tietoa ja löytää myös muiden toimijoiden kuten Ely-keskusten, TE-toimistojen, yrittäjäjärjestön, Leader-
ryhmien, Business Finlandin ja myös yksityisten konsulttien palveluja. 

Mustasaaren kunnassa on alettu puhua konsepteista. Konseptit ovat konkreettisia ja niiden 
tarkoituksena on kuvailla, mikä idea toimenpiteiden takana on. Mustasaaren kunnassa on nostettu esiin 
puurakentaminen sekä kiertotalous konsepteina. Markkinat ovat täynnä infoa, joten 
kuntamarkkinoinnilla tulee olla selkeä keihäänkärki. Tämä lisää myös kunnan kilpailukykyä. Konsepteja 
toteutetaan yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa, jolloin kunta saa apua konseptiajatusten 
markkinointiin ja lisää mielenkiintoa yritysalueilleen. 

 
2.5.1 Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 
 
Vasekin tehtävänä on seudullisen elinkeinoneuvonnan koordinointi, tarkoittaen mm. aloittavan yrittäjän 
palvelut, rahoitus- ja investointineuvonta, kansainvälistyminen ja omistajavaihdospalvelut.  

Vaseki varmistaa Mustasaaren kunnan yritysten elinkaaripalvelut aloittavan yrittäjän palveluista 
omistajanvaihdoksiin. Heidän pyörittämä uusyrityskeskus Startia, joka tarjoaa neuvontapalveluita 
aloittaville yrittäjille, on saanut tunnettavuutta alueella ja suuren määrän yhteydenottoja vuodessa. 

Vasekin tehtävänä on lisätä Mustasaaren yritysalueiden tunnettavuutta ja markkinoida Mustasaaren 
kuntaa. Seutumarkkinointi on yksi Vasekin päätehtävistä. Seutuviestinnän strategian laadintaa ja 
käytännön markkinointitoimenpiteitä on laadittu koko alueen kanssa. Yksi osa seutuyhteistyötä on 
verkottuminen maakunnan lähiseutujen sekä lähimaakuntien kanssa sekä aktiivinen benchmarking ja 
hyvien käytäntöjen vaihtaminen eri verkostoissa. 

 
2.5.2 Vaasan seudun Matkailu Oy 
 
Vaasan seudun Matkailu Oy (Visit Vaasa) vastaa alueen markkinoinnista niin kotimaisille kuin 
ulkomaisille turisteille. Visit Vaasa antaa Mustasaaren kunnan turismialan yrityksille näkyvyyttä.  

Kunta luo hyvät edellytykset turismille tekemällä yhteistyötä Visit Vaasan kanssa. Tavoitteena on, että 
matkailun merkitys kunnassa kasvaa. 
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2.5.3 Mustasaaren Yrittäjät ry 
 
Mustasaaren Yrittäjät tekee vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa paikallisella tasolla. Vaikuttamistyön 
lisäksi Mustasaaren Yrittäjät tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista yrittäjyyttä koskevista asioista, tarjoaa 
mahdollisuuksia rakentaa verkostoja ja järjestää tapahtumia. Mustasaaren yritykset ovat pääasiassa 
pieniä, joten yhdessä tekemisessä on suuri voima. Mustasaaren Yrittäjät järjestävät tapaamisia ja hoitavat 
tiedotusta alueen yrityksille. 

Mustasaaren yrittäjien edustaja istuu kunnan elinkeinoneuvostossa. Hänen kauttaan kuulemme yrittäjien 
kuulumisia sekä terveisiä. Mustasaaren kunnalla on yhteistyötä Mustasaaren yrittäjien kanssa myös 
erilaisten tapahtumien saralla.  

 
2.5.4 Vaasa Parks Oy Ab 
 
Vaasan kaupungin ja Merinovan omistuksessa olevan Vaasa Parksin tehtävänä on kehittää seudun 
yritysalueiden maakäyttöä sekä tonttien ja toimitilojen markkinointia. Lisäksi Vaasa Parks koordinoi 
kuntayhteistyöprojekteja. Myös Mustasaaren kunta on naapurikuntien tavoin mukana seudun 
yritystontit ja toimitilat -sivustolla, jota Vaasa Parks hallinnoi. 

Verkkopalvelu vaasanseuduntoimitilat.fi on avoin yritystilojen ja -tonttien välittäjäpalvelu koko Vaasan 
seudulle. Myös Mustasaaren kunnan vapaat tontit ja toimitilat löytyvät rekisteristä. Yhteistyöllä yritetään 
alueen yritystontteja sekä yritystiloja koko Suomen tietoisuuteen. Tavoitteena on markkinoida niitä 
myös Ruotsin puolella. 

 
2.5.5 Muut 
 
Seudun korkeakouluilla on paljon osaamista, joten yhteistyötä koulujen kanssa tehdään myös aina 
tilaisuuden tullen.  

Merinova on energiateknologian erityisosaaja ja vastaa alueen yritysten toiminnan ja 
toimintaedellytysten kehittämisestä. Yritykset voivat halutessaan hankkia Merinovalta konsulttipäiviä 
toimintansa tueksi. 

 

Tavoite:  

 Mustasaaren kunnan näkyvyyden parantaminen. 
 Yhteistyön tiivistäminen. 

Toimenpiteet: 

• Osallistutaan yhteisprojekteihin, jolloin voimme tehdä asioita suuremmin. 
• Tonttimarkkinointi seudun yhteisellä alustalla (vaasanseuduntoimitilat.fi). 
• Kiertotaloushanke yhdessä Vasekin kanssa, on saanut hyvää näkyvyyttä tonteille Lintuvuoren 

teollisuusalueella. 
• Visit Vaasa hoitaa koko alueen markkinointia ja houkuttelee turisteja käyttämään kunnan 

palveluita. 
• Vasek pyrkii saamaan lisää yrittäjiä alueellemme. 
• Linkitykset kotisivultamme yhteityökumppaneidemme sivuille ja heidän sivuilta Mustasaaren 

kunnan sivuille. 
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2.6 Mittarit 
 
Tietääksemme teemmekö kunnassa oikeita asioita, on elinkeinoasioiden toimintasuunnitelmassa esiin 
tulevat asiat oltava mitattavissa. 

 
2.6.1 Suomen Yrittäjien Kuntabarometri 
 
Yrittäjien mielipiteitä Mustasaaren kuntan elinkeinopolitiikkaa kohtaan mitataan joka toinen vuosi 
Suomen Yrittäjien toimesta tehtävällä Yrittäjien Kuntabarometrillä. Kuntabarometrin luotettavuutta 
Mustasaaren kunnan kohdalla voi kuitenkin toistaiseksi vielä kyseenalaistaa, koska vuonna 2020 
kyselyyn vastasi vain 34 Mustasaarelaista yritystä, kun kunnassamme oli kyseisenä vuonna 2 213 
rekisteröityä yritystä.  

Vuoden 2020 Yrittäjien Kuntabarometrissä Mustasaari pärjäsi koko maan tasoon nähden ihan hyvin. 
Asia, missä on eniten parantamisen varaa, on kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys. Myös 
tiedottaminen sai huonon arvion. Koska tieto puuttuu, koettiin että yrityspalveluista ei ollut tarpeeksi 
tietoa eikä täten saatu kehittämisapua. Yritykset kokivat, ettei myöskään koulutusta ollut tarjolla. 
 
Kuva 3: Yrittäjien Kuntabarometri 2020; Keskiarvot elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanoista kunnittain. 
 

 
 
 
2.6.2 Kuntatalous 2020 
 
Mustasaaren kunnan asukasluku vuonna 2020 oli 19 454. Se on 6 enemmän kuin vuonna 2019. Kunnan 
asukasluku ei kasva odotetusti ja tämä tulee ottaa huomioon suunnitelmissa.  
 
Kunnan tuloveroprosentti oli 20,75. Se on säilynyt samana suhteessa edellisvuoteen. 
Tonttimyynti oli 2020 vuonna 688 450 euroa, kun vuonna 2019 se oli 1 131 058 euroa. Suuri lasku 
edellisvuoteen johtui siitä, että kunta laskutti saataviaan vuonna 2019, jotka olivat jääneet laskuttamatta. 
Vuoden 2019 tonttimyyntiluku ei ole siis aivan totuudenmukainen.  
 
Vastaavasti maanvuokratuloja saimme 435 101,35 euroa, mikä on 82 373,45 euroa vähemmän kuin 
vuonna 2019 (517 474,80 euroa). Myös maanvuokratuloihin vaikuttivat vanhojen laskuttamattomien 
saatavien perintä vuonna 2019. 



Elinkeinoasioiden toimintasuunnitelma 
12 

 

 

Kunnan työttömyysaste oli 2020 vuonna 8,1 prosenttia. Koronavirus kasvatti työttömyyttä Pohjanmaan 
ELY-keskuksen alueella. Alueen työttömyysaste oli manner-Suomen alhaisin 10,3 prosenttia. Koko 
maassa vastaava osuus oli 13,6 prosenttia.   
 
 
2.6.3 Yrittäjyysaktiivisuus kunnassa 
 
Vuonna 2020 peräti 119 uutta yrittäjää aloitti toimintansa Mustasaaren kunnassa. Samanaikaisesti 
lopettaneita oli 57. Vuosi 2020 oli erityinen vuosi, koska koronavirus asetti suuria haasteita tietyn alan 
yrityksille. 
 
Yrityksiä oli kunnassamme kaiken kaikkiaan 2 213 vuonna 2020. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että 
osa näistä yrityksistä on rekisteröityneitä maa- ja metsätalousyrittäjiä. Uusia yrityksiä perustettiin 119, 
kun vastaavasti vuonna 2019 uusia yrityksiä perustettiin 127. 
 
Rakennuslupia Mustasaaren kunnassa myönnettiin 384 vuonna 2020. Yritystarkoitukseen niistä oli 
yhteensä 23. Vuonna 2019 vastaava luku oli 362, ja yritystarkoitukseen 42 rakennuslupaa.  

  



Elinkeinoasioiden toimintasuunnitelma 
13 

 

 

LIITTEET 
 
Liite 1: Kunnanhallituksen sitovat tavoitteet 2021. 

 

Sitovat tavoitteet Toimenpide Tavoitetaso/mittari  Toteutus  Vastuu 

Yritysasiat 

Yritysasioiden sujuva 
käsittely. 

 

Yksityisen sektorin, 
kunnan ja muiden 
julkisorganisaatioiden 
välinen innovatiivinen 
yhteistyö. 

 

Aktiivinen 
yritysneuvonta. 

Enemmän kunnan ja 
Mustasaaressa 
toimivien yrittäjien 
välisiä kontakteja. 

Sisäinen markkinointi 
ja yritysasioiden 
kanssa 
työskentelevien 
viranhaltijoiden välinen 
tiedonvaihto. 

Luodaan uusi malli 
yritysten neuvontaan 
ja informointiin. 
Mustasaaren 
yrityshotellin 
käynnistämiseksi 
tehdään innovatiivista 
yhteistyötä. 

Vasekin 
yritysneuvonta. 

Kunta järjestää kerran 
kuukaudessa 
aamukahvitilaisuuden 
yrittäjille. Avoin kutsu. 

 

Viranhaltijoiden 
kuukausitapaamiset. 
 
 

Uusi malli on valmis ja 
otettu käyttöön. Uuden 
yrityshotellin 
rakentaminen on 
aloitettu. 

 

Uusien yritysten 
määrä lisääntyy. 

 
Elinkeinokahvit 
kuukauden 
ensimmäinen 
maanantai 

 
Rakentaminen alkaa 
heti sopivien 
vuokralaisten 
löydyttyä 

 

 
Ohjaus kunnasta 
oikeaan paikkaan 

 
Avoin kahvihetki 
kaikille yrittäjille 
tiettynä päivänä 
kuukaudessa. 

 
Kehittämisjohtaja  

 

 
Kehittämisjohtaja 

 

 

 

 
Elinkeinopäällikkö 

 
Elinkeinopäällikkö 

Markkinoidaan 
yritystontteja sekä 
kerrostalo-, rivitalo-, 
paritalo- ja 
omakotitontteja. 

Osallistutaan 
ympäristöministeriön 
hankkeeseen ”Teollisen 
puurakentamisen 
kehittäminen 
verkostoissa”. 

Saadaan potentiaaliset 
asiakkaat tietoisemmiksi 
Mustasaaren 
tarjoamista eri 
asumismuodoista. 

Hyvin suunnattu 
markkinointi, jolla 
tavoitetaan 
kohderyhmä eli 
yritykset. 

Potentiaalisiin 
kerrostalorakentajiin 
otetaan yhteyttä 
suoraan. 

 
Asuintontteja 
markkinoidaan 
aktiivisesti sekä 
perinteisessä että 
sosiaalisessa 
mediassa. 

Osallistutaan 
messuille. 

Uudet 
maanvuokrasopimuks
et / myydyt tontit. 

 

Uudet tonttivaraukset. 
Vähintään yksi 
kerrostalotonttivaraus 
vuonna 2021. 
 

Positiivinen 
väestönkasvu.  

Tehdään 
markkinointisuunnitel
ma yhdessä 
kaavoituksen sekä 
rakennusvalvonnan 
kanssa. 

Wooden Network 
Botnian 
puutaloprojektin 
rakentamisen 
aloittaminen 

Mustasaaren kunnan 
imagomarkkinointi. 
Markkinointimateriaali
n uusiminen 

Kehittämisjohtaja 

 

 
 

Kehittämisjohtaja  

 

 
Elinkeinopäällikkö 

Kuntaan sijoittuu 
kiertotalousyrityksiä. 

Osallistuminen 
kiertotaloushankkeisiin
. 

Kiertotalousyritysten 
määrä lisääntyy. 

Vasekin kanssa 
yhteistyössä.  

Kehittämisjohtaja 

Talous 

Kunnalla on terve ja 
tasapainoinen talous. 
Talousarvio ja talous-
suunnitelma varmistavat 
kestävän talouden myös 
pitkällä aikavälillä. 

Kertynyt ylijäämä. Jatkuva kertynyt 
ylijäämä. 

Investointistrategian 
tekeminen 

Kehitysjaosto 
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Kunnalla on vuosikate, 
joka mahdollistaa 
välttämättömät 
investoinnit ilman 
jatkuvaa velkataakan 
lisäämistä. 

Investointitaso pysyy 
vakaana vuodesta 
2021 lähtien.  

Investointitaso on 
kestävä myös 
pidemmällä aikavälillä. 

 Konsernijaosto 

Ohjausasiakirja 

Ilmasto- ja 
energiastrategia 
päivitetään. 

Mustasaaren ilmasto- 
ja energiastrategia 
uudistetaan 
kokonaisvaltaisena 
prosessina, johon 
kaikki lautakunnat 
osallistuvat 
toimialakohtaisten 
ilmastoystävällisten 
toimenpiteiden 
kehittämiseksi. 

Hyväksytty strategia. Päivittäminen 
aloitettu. Työ viedään 
loppuun alkuvuonna 
2021. 

Kehittämisjohtaja j 

Kyläaktivismi 

Kylien 
kehittämissuunnitelmaa 
työstetään edelleen. 

Kylätapaamisissa 
kartoitetaan kylien 
kehittämisideat.  

Usean kehittämisidean 
toteuttamiseen 
saadaan ulkoista 
rahoitusta. 

Loppuraportti esitettiin 
14.1.2021 
kehitysjaostossa.  

Kehittämisjohtaja 

 



 
 
 

 

Mustasaaren kunta 
2021 
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