
Sitoumus 
 

Kangasalan kaupunki, Kangasalan ja Kuhmalahden Yrittäjät sekä Business Kangasala Oy ovat 
yhdessä päättäneet sitoumuksesta, jolla Kangasalasta tulee Suomen yrityspositiivisin kaupunki 
yhdessä tehden ja toista kannustaen.  

Kangasalan kaupunki ja Yrittäjät kutsuvat kaikki yrittäjät ja asukkaat liittymään yrityspositiivisten 
heimoon, jossa yrittäjyys on ennen kaikkea sisäistä yrittäjyyttä ja positiivinen tahtotila, mutta myös 
yrityselämän tukemista läpi hyvien ja haastavien aikojen. Yrittäjät luovat hyvinvoivan kaupungin. 

Sitoumukseen viisi kärkiteemaa ovat: 

1. Positiivinen viestintä ja yhdessä tekeminen 
2. Yrittäjyyskasvatus 
3. Työvoiman saatavuus 
4. Hankintavuoropuhelut 
5. Yritysvaikutusten arviointi 

 

1. Positiivinen viestintä ja yhdessä tekeminen 

Kangasalan kaupungin strategian yhtenä painopisteenä on Kangasalan imagon 
kehittäminen. Tällä sitoumuksella Kangasalan kaupunki, Kangasalan ja Kuhmalahden 
Yrittäjät sekä Business Kangasala Oy lupaavat osallistua ja tehdä parhaansa 
yritysmyönteisen ja elinvoimaisen kaupungin imagon kehittämiseen. 

Positiiviset yritystarinat ja yhdessä tekeminen kertautuvat kolmesti kaikkien toimesta. Kritiikki 
ja vanhat uskomukset käsitellään yhdessä ja annetaan vastaukseksi uuden maailman 
näkökulmat. 

Tämän sitoumuksen allekirjoitushetkellä Kangasalan kaupunki, Business Kangasala Oy, 
Kangasalan ja Kuhmalahden Yrittäjät lanseeraavat kampanjan Yrityspositiivinen Kangasala. 
Yrityspositiivinen Kangasala sisältää kaikki yrityspositiivisesta viestinnästä yrityspositiivisiin 
tuotteisiin.  Sen avulla rakennetaan yrityspositiivisten heimo, joka tuottaa lisäarvoa 
tekijöilleen ja osallistuville. 

 

2. Yrittäjyyskasvatus 

Yrityspositiivisen kaupungin yrittäjyyskasvatus vaatii osapuolen yhteistyötä. Kangasalan 
Yrittäjien hyvä pohjatyö osallistavassa yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeä panostus 
tulevaisuudessakin. Business Kangasala Oy:n yhdessä eri toimijoiden kanssa rakentama 
yrittäjyyspolku kuvaa yhtenäistä ja monimuotoista yrittäjyyskasvatusta. 

Kangasalan kaupunki kiinnittää erityistä huomiota yrittäjyyskasvatukseen ja opettajien 
innostamiseen sen kehittämiseksi. Opetuspalvelut tekevät yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa koko kaupungin laajuisen opetussuunnitelmaan pohjautuvan yrittäjyyskasvatuksen 
suunnitelman, jossa kuvataan myös yritysyhteistyötavoitteet. Suunnitelman jalkauttamisessa 
huomioidaan opetushenkilöstön koulutus. 

Yrittäjät sitoutuvat mukaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen innostavilla ja kiinnostavilla 
muun muassa yritystarinoilla ja oman elämän esimerkeillä. Uusia yhteistyömalleja luodaan 
yritysvierailujen ja työelämääntutustumisjaksojen lisäksi. Business Kangasala Oy antaa 



henkilöpanoksensa Roine-kampuksen kehittämiseen ja edistää osaltaan yrittäjyyskasvatusta 
yrittäjyyskasvatuspolun eri vaiheissa. 

 

3. Työvoiman saatavuus 

Kangasalan kaupungilla on toimiva työllisyysyksikkö. Vuoden 2021 alusta alkava 
kuntakokeilu tuo uusia mahdollisuuksia työpaikkojen ja työntekijöiden kohtauttamiseen.  
 
Kangasalan kaupunki, Business Kangasala Oy ja Yrittäjät yhdessä poluttavat nuoret 
työelämään. Yhteisellä toiminnalla pyritään saamaan paikalliset yritykset tarjoamaan 
harjoittelupaikkoja nuorille keskitetysti. Yhdessä etsitään malli, jossa esimerkiksi ns. 
kummitoiminnalla luodaan työnantajaverkosto, jossa on valmius ottaa jatkuvasti uusia 
oppilaita tet-harjoitteluun ja sitä kautta opastamaan nuoret työelämään. 
 
Yrityspositiivisin kaupunki ja Yrittäjät kampanjoivat kesäsetelin puolesta ja luovat uusia 
mahdollisuuksia työelämään mahdollisimman monelle. 
 
Business Kangasala Oy lupaa kerätä yritysrajapinnasta tullutta palautetta yritysten 
työvoiman saatavuudesta ja lisäkoulutustarpeista. Business Kangasala Oy vaikuttaa omalta 
osaltaan siihen, että akuuttiin työvoimapulaan tuotetaan täsmäkoulutuksia yhdessä eri 
toimijoiden kanssa. Business Kangasala julkaisee TE-toimiston avoimet työpaikat 
verkkosivuillaan. 
 

4.  Hankintavuoropuhelut 

Yrityspositiivisen kaupungin hengessä kaupunki lupaa, että se järjestää suurista hankkeista 
markkinavuoropuheluja mahdollisimman kattavan kuvan saamiseksi tulevista hankinnoista.  

Yrityspositiivisen kaupungin hengessä Yrittäjäjärjestö lupaa kouluttaa yrityksiä hankinnoissa. 
Yrittäjäjärjestö hyödyntää Pirkanmaan Yrittäjien palveluita ja tuo ne helposti yrittäjien 
saataville. Jokaiselle hankinnoista kiinnostuneelle opastetaan, miten asennetaan 
hankintavahti. 

Markkinavuoropuhelun lisäksi otetaan käyttöön uudet vuoropuhelutilaisuudet. Näiden 
tarkoituksena on tutustuttaa yritykset ja ostajat toisiinsa ja tuoda läpinäkyväksi niitä 
periaatteita, millä hankintoja ja kilpailutuksia tehdään. Vuositasolla on tarkoitus järjestää 5-6 
vuoropuhelutilaisuutta eri teemoista ja eri toimijoiden kesken. 

 

5. Yritysvaikutusten arviointi 

Kangasalan kaupunki on syksyllä 2020 uudistanut päätöksentekoon liittyvän EVA-
arviointilomakkeen ja käsitellyt sen johtoryhmässään. Lomakkeen pilotointi on alkanut ja 
lomakkeissa esiin tulleita positiivisia ja negatiivisia yritysvaikutuksia käydään läpi yhdessä 
kuuden kuukauden välein. 
 
Yritysvaikutusten arviointi on osa kaupungin päätöksentekoprosessia niiden päätösten 
osalta, kun se on tarkoituksenmukaista. 
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