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1. JOHDANTO  
 

Elinkeinopolitiikka on yksi tärkeimpiä kunnan yleiseen toimialaan kuuluvia teh-
täviä. Globalisaation myötä markkinat ovat muuttuneet kansainvälisiksi ja 
markkinavoimat ohjaavat kasvavin määrin alueiden kehittämistä sekä yritys-
toiminnan kannattavuutta.  
 
Nousiaisten elinkeinopolitiikkaa toteuttaa kunnan ohella Turku Science Park 
Oy, joka antaa neuvontaa ja tarjoaa palveluja yrityksen perustamiseen, kas-
vuun, kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä seudullemme sijoittautumi-
seen. Lisäksi elinkeinopolitiikkaa toteutetaan yrittäjien, kunnan ja järjestöjen 
välisellä yhteistyöllä, valtakunnallisilla ja seudullisilla hankkeilla sekä mahdolli-
silla kokeiluilla.  
 
Nousiaisten elinkeinopolitiikka perustuu vahvasti yhteistyöhön ja kunnan rooli-
na on osallistua yritystoiminnan edellytysten kehittämiseen sekä tukea kun-
nassa toimivia yrityksiä menestymään. 

 
 Elinkeino-ohjelma on valtuuston hyväksymä pitkän tähtäimen ohjelma, jota 

tarkistetaan valtuustokausittain. Elinkeino-ohjelmassa tarkennetaan ja syven-
netään kuntastrategian tavoitteita elinkeinoelämän näkökulmasta. Elinkeinopo-
liittisina painopisteinä on 1) luoda uutta vetovoimaa tarjoamalla mahdollisuuk-
sia yrittäjille ja asukkaille 2) käyttää resursseja viisaasti tehostamalla yhteisten 
resurssien käyttöä 3) puhaltaa yhteen hiileen kehittämällä päätöksenteko- ja 
hallintokulttuuria.  

 
 Kunnan, yhdistysten, yrittäjien ja alueen sidosryhmien pyrkimyksenä on luoda 

houkutteleva, toimiva, kuunteleva ja kehittyvä toimintaympäristö, jossa yrityk-
siä autetaan kehittymään ja menestymään. 

 
 Tavoitteisiin päästään tiiviillä vuorovaikutuksella, kannustavalla yrittäjyysilma-

piirillä, elinkeinoelämän jatkuvasti muuttuvien tarpeiden tunnistamisella sekä 
tuomalla rohkeasti esiin vahvuutemme.  

 
 Hyvin toteutettu elinkeino-ohjelma ja elinvoimapolitiikka kehittävät yritysten 

toimintaympäristöä, tukevat yritysten kasvua ja investointeja sekä uusien yri-
tysten syntymistä. 

 
 Edellinen elinkeino-ohjelma (2016-2019) on hyväksytty Nousiaisten valtuus-

tossa 9.11.2015. Elinkeino-ohjelman valmistelusta ja päivittämisestä on vas-
tannut vuosille 2017-2021 nimetty elinkeinotoimikunta, joka aloitti toimintansa 
kesäkuussa 2019.  
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2. ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄMINEN  
2.1. Toiminta-ajatus   
 

Nousiaisten elinkeinopolitiikan tarkoituksena on auttaa alueella toimivia tai 
aloittavia yrittäjiä/yrityksiä menestymään. Elinkeinopolitiikan keskiössä ovat 
pien- ja mikroyritysten toimintaedellytysten parantaminen. 
 
Strategiasta kantautuvina elinkeinopoliittisina painopisteinä on: 
1) Luoda uutta vetovoimaa tarjoamalla mahdollisuuksia yrittäjille ja asukkaille. 
2) Käyttää resursseja viisaasti tehostamalla yhteisten resurssien käyttöä. 
3) Puhaltaa yhteen hiileen kehittämällä päätöksenteko- ja hallintokulttuuria. 

 
Elinkeinopoliittisina tavoitteina on: 
1) Olla houkutteleva toimintaympäristö yrityksille tuomalla esiin alueen mah-

dollisuudet ja vahvuudet. 
2) Olla toimiva toimintaympäristö yrityksille ketterällä hallinnolla, joustavalla 

kaavoituksella, lupamenettelyillä, sujuvalla päätöksenteolla ja tehokkaalla 
viestinnällä. 

3) Olla kuunteleva toimintaympäristö yrityksille monipuolisilla vaikuttamis-
mahdollisuuksilla, aktiivisella vuoropuhelulla ja huomioimalla yritykset pää-
töksenteossa.  

4) Olla kehittyvä toimintaympäristö yrityksille tukemalla ja vahvistamalla 
olemassa olevaa yrittäjyyttä, yhteistyötä, yrityspalveluja, yrittäjyyskasvatus-
ta sekä paikallista osaamista.   

 
Tavoitteisiin päästään tiiviillä vuorovaikutuksella, kannustavalla yrittäjyysilma-
piirillä, elinkeinoelämän jatkuvasti muuttuvien tarpeiden tunnistamisella sekä 
tuomalla rohkeasti esiin vahvuutemme. 

 
2.2. Visio 
  

Visiomme on olla houkutteleva ja lämminhenkinen kotipaikka ihmisille ja työlle 
Turun kaupunkiseudun luonnon helmassa. 

 
2.3. Missio 
 

Missiomme on auttaa yrittäjiä menestymään tarjoamalla houkutteleva, toimiva, 
kuunteleva ja kehittyvä toimintaympäristö. Vastaamme yritystoiminnan moni-
puolisiin tarpeisiin tarjoamalla nopeiden ja monipuolisten liikenneyhteyksien 
varrelta yritystontteja ja liiketiloja kilpailukykyisin hinnoin.  

 
2.4. Toimintaperiaatteet 
 

Elinkeinopoliittisten tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen 
ovat päämäärätietoista ja pitkäjännitteistä työtä. Kysymys on eri toimijoiden 
välisen yhteistyön ja luottamuksen rakentamisesta ja yhteisten pelisääntöjen 
sopimisesta. Elinkeinopolitiikka edellyttää luottamushenkilöiden ja viranhalti-
joiden tiivistä yhteistyötä sekä sitoutumista tehtyihin päätöksiin. Menestyksen 
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avaintekijöitä ovat elinkeinorakenteen monipuolisuus, elinkeinoelämän vireys 
sekä myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen.   
 
Kunnan tulolähteistä keskeisin on tuloverosta maksettava kunnallisvero. Näin 
ollen kunnalla on painava syy panostaa elinkeinopolitiikkaan sekä sen kehit-
tämiseen. Käytännössä aktiivisella elinkeinopolitiikalla varmistetaan kuntalai-
sille työtä, laadukkaat palvelut, yrittämisen mahdollisuuksia sekä liikennöinnin 
ja asumisen edellytyksiä.  
 
Kunnan elinkeinopoliittisena toimintaperiaatteena on sitouttaa yrittäjät ja yri-
tykset kuntaan, pitää heistä huolta ja kannustaa kasvuun. Nousiaisten kunnan 
elinkeinopolitiikka muodostuu näkemyksestä ja tahdosta kunnan kehittämisen 
osalta; mihin suuntaan kunnassa elinkeinollista kehitystä halutaan viedä. Elin-
keinopolitiikan johtamisesta vastaa kunnan ylin johto, millä varmistetaan elin-
keinonäkökulman huomioiminen läpileikkaavasti kaikessa kunnan toiminnas-
sa. 
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3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 
 
3.1. Elinkeino- ja väestörakenne 
 

 Lähde: Tilastokeskus, tilanteessa 31.12     

Elinkeinorakenne Vuosi Luku  

Yrityskanta 2018 361 

Alueella olevien työpaikkojen määrä 2018 993 

Alkutuotannon työpaikkojen osuus % 2018 11,2 

Jalostuksen työpaikkojen osuus % 2018 17,2 

Palvelujen työpaikkojen osuus % 2018 68,8 

 
 

  

Lähde: Tilastokeskus, tilanteessa 31.12     

Väestörakenne Vuosi Luku  

Asukasluku 2019 4715 

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä % 2019 19,4 

15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä % 2019 60,3 

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2019 20,2 

Väestöllinen huoltosuhde  % 2019 65,7 

Suomenkielisten osuus % 2019 97,6 

Ruotsinkielisten osuus % 2019 0,9 

Vieraskielisten osuus % 2019 1,4 

Syntyneiden määrä 2019 39 

Kuolleiden määrä 2019 30 

Luonnollinen väestönlisäys 2019 9 

Kuntien välinen tulomuutto 2019 229 

Kuntien välinen lähtömuutto 2019 264 

Kuntien välinen nettomuutto 2019 -35 

 
3.2. Työllisyyden tunnusluvut  
 

Lähde: Tilastokeskus, tilanteessa 31.12     

Työllisyyden tunnusluvut Vuosi Luku  

Työttömien osuus työvoimasta % 2018 5,9 

Työpaikkaomavaraisuus 2018 45,4 

Työvoima 2018 2325 

Työlliset 2018 2187 

Työttömät 2018 138 

Työvoiman ulkopuolella olevat 2018 2408 

Työllisyysaste % 2018 80,5 
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3.3. Infrastruktuuri 
 

Kunta vastaa kaavoituksesta ja maanhankinnasta siten, että ne edistäisivät 
parhaalla mahdollisella tavalla kunnan tonttitarjontaa ja elinkeinoelämän kehit-
tymistä. Näillä toimenpiteillä huolehditaan myös asumisen ja yritystoiminnan 
tonttitarjonnan riittävyydestä. 
 
Kunta pyrkii osaltaan vaikuttamaan valtion ja yksityistiekuntien pientieverkon 
parantamiseen ja ylläpitämiseen liikennöitävässä kunnossa. Turun seudun jul-
kisten liikenneyhteyksien parantamiseen liittyvällä pitkän tähtäimen edunval-
vontatyöllä pyritään saamaan raideliikenteen seisake ja/tai FÖLI-
joukkoliikennöintialueen laajentuminen Nousiaisiin.   

 
Infrastruktuurin osalta tavoitteena on parantaa maankäyttöä ja näkyvyyttä eri-
tyisesti 8-tien varrella. Tavoitteenamme on, että 8-tien liittymät ja tonttiratkai-
sut palvelisivat paremmin alueen yritystoimintaa. Selvitämme myös mahdolli-
suutta raakamaan hankkimiseksi 8-tien läheltä sekä Rästäsmäen ja Vuoren-
pään alueelta.  
 
Nousiaisten Vesi Oy toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, 
jonka raakavetenä käytetään Maskun Vesihuolto Oy:ltä ostettua pohjavettä. 
Nousiaisten Vesi Oy vastaa veden laadusta vain jakeluverkoston osalta. Li-
säksi teknisen huollon osalta kunta turvaa yhteistoiminnassa seutukunnan 
muiden kuntien kanssa vesi- ja jätevesihuollon sekä jätehuollon palvelujen 
saatavuuden. 

 
3.4. Palvelurakenne 
 

Kaupan palvelut ovat keskittyneet pääsääntöisesti päivittäistavarakauppaan ja 
alueellisesti Nummen keskustaan. Valtatie 8:n Nousiaisten eteläisen liittymän 
tuntumaan on muodostunut palvelukeskittymä, jolla on kasvamisen ja moni-
puolistumisen edellytykset.  
 
Noin 14 hehtaarin kokoinen Kaitaraisten yritysalue sijaitsee 3 km päässä Nou-
siaisten keskustasta pohjoiseen, vilkkaasti liikennöidyn valtatien 8 varressa. 
Alueelle on asemakaavoitettu 20 teollisuuden ja varastorakennusten tarpeisiin 
hyvin soveltuvaa tonttia. Alueelle on hyvät mahdollisuudet muodostua ajan 
myötä monipuolinen ja houkutteleva yritystoimintakeskus. 
 
Valpperin kylällä sijaitsee perinteikäs Valpperin urheilukeskus, jossa järjeste-
tään monipuolisesti tapahtumia ja kilpailuja ympärivuotisesti. Kurjenrahkan 
kansallispuiston ja Kuhankuonon retkeilyreitistön varressa sijaitsee Rantapi-
han virkistysalue, jossa on retkeilijöiden käytettävissä keittokatos, kuiva-
käymälät, sauna ja uimaranta. Kansallispuiston ja retkeilyreitistön varrelle on 
muodostunut palvelu- ja yritystoimintoja.  

 
Kunta järjestää koulutuspalvelut esiopetuksesta lukiokoulutukseen. Lisäksi 
Nousiaisten kunta toimii yhtenä Raision seudun koulutuskuntayhtymän jäsen-
kuntana. Raision seudun koulutusyhtymä eli Raseko tarjoaa ammatillisia pe-
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rustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja ja muuta lisäkoulutus-
ta.  
 
Varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja esikoulu-
laisten päivähoidossa. Vuorohoitoa järjestetään keskitetysti päiväkoti Nuppu-
lassa. Vuorohoito on päiväkotien normaalin aukiolon ulkopuolella järjestettyä 
hoitoa.  
 
Nuorisotyötä varten on osoitettu nuorisotiloja (mm. Nuokkari ja Nuorten paik-
ka), joissa järjestetään aktiivisesti toimintaa. Kunnassa toimii nuorisovaltuusto 
ja etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa 15-29-vuotiaille vapaaehtoista sekä maksu-
tonta ohjaus- ja tukipalvelua.  
 
Kirjasto- ja kulttuuripalveluja järjestetään kunnan ja paikallisten yhdistysten 
toimesta. Kirjastorakennuksen yhteydessä toimii varattava tutkijanhuone ja 
galleria, jossa järjestetään näyttelyitä ympäri vuoden. Kunnan verkkosivuilta 
löytyy ajantasaiset tiedot tulevista tapahtumista, kunnan nähtävyyksistä ja 
luontokohteista. 
 
Vapaa-aikatoimi järjestää paikallisten yhdistysten kanssa yhteistyössä ohjat-
tua liikuntaa ja tapahtumia. Liikuntalukujärjestyksestä löytyy monipuolista oh-
jelmaa niin lapsille ja nuorisolle kuin aikuisille ja eläkeläisillekin. Nousiaisista 
löytyy esimerkiksi kuntosali, liikuntahalli, yleisurheilukenttä, skeittiparkki, fris-
beegolfrata, Falkinkosken maauimala ja wibit-rata, pururatoja, juoksuportaita 
ja retkeilyreitistöjä. 

 
Hallinto- ja talousosasto hoitaa keskitettyjä yleis- ja taloushallinnon tehtäviä ja 
tuottaa tukipalveluja muille tulosalueille. Osaston vastuulle kuuluvat valtuuston 
ja kunnanhallituksen asioiden valmistelu sekä päätösten täytäntöönpano. Li-
säksi se vastaa ja huolehtii omalta osaltaan tietohallinnosta, kunnan tiedotuk-
sesta, asiakirjahallinnosta sekä asiakaspalvelutehtävistä. 
 
Tekninen osasto vastaa kunnan kiinteistöjen rakennuttamisesta, peruskor-
jauksesta ja huollosta sekä katujen, puistojen, urheilukenttien ja muiden yleis-
ten alueiden hoidosta ja myös ruoka-ja puhtaanapitopalveluista. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tuotetaan Perusturvakuntayhtymä 
Akselin toimesta. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiiri. 
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3.5. Yritystoimintaa tukeva kunta-analyysi (SWOT) 
  
 
 
VAHVUUDET: 
 

 Keskeinen sijainti kasvavassa Turun kaupunkiseu-
dussa ja nopea Valtatie 8 liikenneyhteys etelään ja 
pohjoiseen (Turku 15 min, Raisio 10 min, Masku 3 
min). Lentokenttä ja satama nopeasti saavutetta-
vissa (Turun lentokenttä 17 min, Turun satama 20 
min) 
 

 Toimivat peruspalvelut yhdistettynä seudun laajaan 
palvelutarjontaan (oman kunnan palvelut varhais-
kasvatuksesta lukioon, lähikuntien ja -kaupunkien 
palvelut).  
 

 Kunnalla myytävänä valmiiksi kaavoitettuja yritys-
tontteja Vt 8 välittömässä läheisyydessä sekä val-
miiksi kaavoitettuja omakotitontteja viihtyisiltä ja 
turvallisilta asuinalueilta. 
 

 Laadukkaat virkistys- ja liikuntamahdollisuudet 
yhdistettynä kulttuurihistorialliseen ympäristöön 
(mm. Wibit-rata, Valpperin hiihto- ja urheilukeskus, 
Mikko Rantasen –frisbeegolfrata, Kurjenrahkan 
kansallispuisto ja alueen luontopolut. Tunnettuja 
nähtävyyksiä mm. Pyhän Henrikin kirkko, kotiseu-
tumuseo, Vanha asema ja Nutturlan makasiiniteat-
teri. 

 

 Kunnassa on korkea työllisyysaste ja aktiivinen 
pien- sekä maatalousyrittäjäverkosto, jossa yrittäjil-
lä on vahva ja arvostettu asema.  

 

 
HEIKKOUDET: 
 

 Tarjolla vähäisesti vapaita liiketiloja ja vuokra-
asuntoja. Kunnassa poikkeuksellinen alhainen työ-
paikkaomavaraisuusaste ja vähäisesti erikoisliik-
keitä. 

 

 Kunnassa on runsaasti korjausvelkaa, kuntatalous 
tiukentunut ja taloudellinen liikkumavara kaventu-
nut. Huolena myös talouden ja kehityksen ennus-
tettavuuden heikentyminen. Kunnassa laadittu ta-
louden tasapainottamisohjelma. 

 

 Syntyvyyden ja muuttoliikkeen kehitys on ollut 
epäsuotuisa viime vuosina. 
 

 Paikallisteiden kunto paikoin huono, alueen kaavoi-
tuksessa paljon rajoitteita (mm. suojeluun ja mai-
semalliseen herkkyyteen liittyen). Kunnan maan-
omistus keskustan alueella vähäistä.  
 

 
MAHDOLLISUUDET: 
 

 Alueella hyvät puitteet suurten tapahtumien, ko-
kousten ja juhlien järjestämiseen. Luontomatkailun 
kasvupotentiaalia mahdollista hyödyntää entistäkin 
vahvemmin (mm. paikalliset matkailukohteet, lähi-
ruoka, nähtävyydet, luonto-, erä- ja metsästysmat-
kailu, patikointi, pyöräilymatkailu). 

 

 Etätyöt ja työelämän murros nostavat maaseutu-
maisen elinympäristön ja luonnon puhtauden ar-
vostusta. Kunnan tunnettavuutta ja imagoa mah-
dollista kehittää esim. vahvemmalla profiloitumisel-
la ja erottautumisella viestinnän sekä kuntamarkki-
noinnin avulla.  
 

 Turun seudun kuntien välistä yhteistyötä mahdollis-
ta laajentaa entisestään kehittämällä yhteistyötä 
mm. edunvalvontatyössä, työllisyys- ja matkailu-
palveluissa, joukkoliikennepalveluissa sekä elin-
keinopalveluissa.  

 

 
UHAT: 
 

 Yllättävät paikalliset ja valtakunnalliset häiriötilan-
teet. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen mm. kui-
vuus ja myrskyt. Väestön ikääntyminen ja osaavan 
työvoiman saatavuuden heikentyminen. 

 

 Valtion aluepolitiikan ja pienten kuntien rahoituksen 
kehitys. Pienen kunnan haastava reagoida toimin-
nallisesti ja taloudellisesti jatkuvasti muuttuvaan 
toimintaympäristöön tilanteessa, jossa talouden 
ennakoitavuus on heikkoa ja säästöpaine on kova.  
 

 Kunnan rahoitus tai mahdollinen taloudellinen 
kompensaatio eivät kasva samassa suhteessa 
kuin lainsäädännön muutosten myötä kuntien vas-
tuulle tulevat velvoitteet nostavat kustannuksia.  
 

 SOTE- ja muiden lähipalvelujen saatavuus heikke-
nevät ja asiakasmaksut kasvavat merkittävästi. 
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4. ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT JA TOTEUTUS 
 
 
4.1. Yhteistyö ja verkostoituminen 
 

Nousiaisten kunta kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueeseen. ELY-
keskus hoitaa viranomaistehtäviä sekä mm. neuvontaa yhdessä alueellisten 
toimijoiden kanssa. 
 
Nousiaisten kunta toimii jäsenenä Turun seudun kehitys Oy:ssä. Turun seu-
dun kehitys Oy on seudun kuntien omistama yhtiö, joka huolehtii Turun seu-
dulla toteutettavien elinkeinopoliittisten palveluiden järjestämisestä. Kunnan-
johtajalla on puhe- ja läsnäolo Turun seudun kehitys Oy:n kokouksiin. Turun 
seudun kehitys Oy on Turku Science Park Oy:n tytäryhtiö. 
 
Kunta ylläpitää yhteyksiä paikallisiin yrittäjiin säännöllisin yrittäjäkahvein, jois-
sa keskustellaan kunnan ja yritysten ajankohtaisista asioista. Lisäksi kunnan-
johtaja pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön Nousiaisten yrittäjät ry:n puheenjohtajan 
kanssa sekä käy aikataulujen mahdollistamissa rajoissa yritysvierailuilla. Kun-
nan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä vastaa kunnanjohtaja.  
 
Yrittäjille järjestetään vuosittain erityinen yrittäjäilta, joka koostuu valitun tee-
man ympärillä käytävästä keskustelusta ja vapaamuotoisesta yhdessäolosta.  
 
Elinkeinoasioiden tiedottaminen tapahtuu kunnan muun tiedottamisen tavoin. 
Kunnan verkkosivuilla on tietoa yritys- ja työllistämispalveluista. Lisäksi verk-
kosivuilta löytyy tietoa Nousiaisissa toimivista yrityksistä sekä linkit Turku 
Science Park Oy:n sivuille ja yrityspalvelukeskus Potkuriin.  
 

 
4.2. Elinkeinoelämän kehittäminen 
 

Kunta on antanut peruskoulun ylimpien luokkien ja lukion rehtoreille ohjeistuk-
sen sisällyttää yrittäjyyskasvatusta opetussuunnitelmiin ja muuhun luontevasti 
soveltuvan opetuksen yhteyteen. 
 
Kunta antaa koululaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa harjoitteluja 
työelämään tutustumisjaksoja kunnan toimipisteissä. Yrittäjyyden edistämises-
tä kunnassa vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. 
 
Kunta pyrkii maanhankinnan, kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen 
avulla vastaamaan yrityselämän tarpeisiin ja kehittämään olemassa olevia yri-
tysalueita.  
 
Nousiaisten kunta ylläpitää verkkosivuillaan julkista yrityshakemistoa Nousiai-
sissa toimivista yrityksistä. Hakemistosta voi vaivatta löytää alueen palvelun-
tarjoajia ja yhteistyökumppaneita. 
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Kunnan hankinnat ovat hankintalainsäädännön mukaisesti avoimia yleiselle 
kilpailulle. Kunta luo edellytykset avoimelle kilpailulle ja pyrkii ilmoittamaan 
kotisivuillaan myös pienehköt hankintalain ulkopuoliset hankintansa.  
 
Nousiaisten kunta on mukana Turun seudun hankintayhteistyössä, kunnanhal-
litus on hyväksynyt päivitetyn toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen ko-
kouksessaan 27.12.2018. 
 
Nousiaisten kunta on lisäksi oikeutettu tekemään sidosyksikköhankintoja Sa-
rastia Oy:n ja Hansel Oy:n kautta. Sarastia Oy on muodostunut Kunnan Taitoa 
Oy:n ja KuntaPro Oy:n sulautumisesta 1.5.2019 alkaen ja Hansel Oy on muo-
dostunut KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Hansel Oy:n sulautumisesta 1.9.2020 al-
kaen. Molemmilla yhtiöillä on oikeus kilpailuttaa yhteishankintayksikköinä kun-
tien kilpailutuksia ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, pui-
tesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. Nousiaisten 
kunta päättää harkintansa mukaan kilpailutuksiin liittymisistä. 
 

 
4.3. Elinkeinotuet 
 

Nousiaisten kunta keskittyy elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten luomi-
seen. Ainoat elinkeinotoimintaan myönnettävät kunnan avustukset ovat alu-
eellisen maaseutuohjelman varoista myönnettävien avustusten kuntaosuudet, 
joissa toimintaryhmänä on Varsin Hyvä ry. 
 
Haettavista olevista elinkeinotuista lisätietoa saa mm. ELY-keskuksesta ja 
Turku Science Park Oy:ltä. 

 
 
4.4. Elinkeinopolitiikan resurssit 
 

Kuntalaisten käytettävissä ovat Turku Science Park Oy:n elinkeinoasiamies-
palvelut sekä lisäksi yrityspalvelukeskus Potkurin palvelutarjonta. 
 
Maaseutuasiamiespalvelut järjestetään Liedon kunnan hallinnoimina 11 kun-
nan yhteistyöalueella, johon kuuluvat Aura, Koski Tl, Lieto, Marttila, Masku, 
Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku. Nousiaisten kun-
nassa on oma toimipisteensä. Kunnassa tarjottavia maaseutuasiamiespalve-
luita ovat muun muassa maataloustukien haku ja käsittely, erilaiset katsel-
mukset (sato-, hirvi-, petoeläin-, tulva- ja hukkakaurakatselmukset) sekä eläin-
tenpitäjärekisterin ylläpito (pitopaikat ja eläintenpitäjät) 
 
Elinkeinotoiminnan määrärahat on osoitettu yleisen elinkeinotoiminnan ja 
maaseututoimen osalta kunnanhallituksen alaisuuteen. 
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4.5. Kuntaimago 
 

Kunta huolehtii ulkoisesta viestinnästä seuraavin keinoin: verkkosivut, sosiaa-
linen media, näkyvyys paikallisissa tiedotusvälineissä, messu- ja tapahtu-
maosallistumiset ja kohdennetut markkinointikampanjat. 
 
Kuntaviestinnän ja kuntamarkkinoinnin tavoitteena on paitsi yleinen tiedotta-
misnäkökulma niin myös myönteisen kuntakuvan kehittäminen ja tunnetta-
vuuden lisääminen. Myönteisen kuntakuvan luomiseen vaikuttavat myös yh-
distykset, yritykset, kunnan henkilöstö ja kaikki kuntalaiset. 
 
 

5. SEURANTA 

 

Useat väestökehitykseen, tonttimyyntiin ja työllisyyteen liittyvät tunnusluvut 
ovat jo sellaisenaan mittareina Nousiaisten valtuuston hyväksymässä kunta-
strategiassa tai talousarvioissa, joiden seurannasta ja arvioinnista vastaa tar-
kastuslautakunta. Elinkeinotoimikunnan roolina on seurata vuosittain elinkei-
no-ohjelman toteutumista saatavilla olevien tietojen, tunnuslukujen ja palaut-
teen perusteella.  

  
Elinkeinopolitiikan onnistumista mitataan käyttäen seuraavia mittareita: 
 

Mittari Mitattava asia Mittaustapa 

Yrityskanta Yritysten määrän kehitys, 
alueella olevien työpaikka-
määrien kehitys, työpaikka-
omavaraisuuden kehitys 

Luvut Tilastokes-
kukselta 

Asukasluku Väestökehitys Luvut Tilastokes-
kukselta  

Tonttimyynti Myytyjen ja vuokrattujen 
tonttien määrän kehitys 

Luvut tilinpäätök-
sestä 
 

Markkinointikustannukset Kuntamarkkinoinnin koko-
naiskustannukset ja markki-
nointityön vaikuttavuus. (mi-
tataan panosta tuotokseen) 

Markkinoinnin luvut 
tilinpäätöksestä ja 
saatu palaute 
markkinointityöstä.  
 

Työttömyysprosentti Työttömyysprosentin kehitys Luvut Tilastokes-
kukselta 

Yrittäjien kokemukset Yrittäjien kokemukset mm. 
yhteistyöstä, vaikuttamis-
mahdollisuuksista ja vuoro-
puhelusta. Suomen yrittäjien 
kysely. 

Tulokset kuntalais-
kyselystä ja Suo-
men yrittäjien kyse-
lystä. 
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6. YHTEYSTIETOJA 
 

Nousiaisten kunta 
Käyntiosoite: Moisiontie 19, 21270 Nousiainen 
Puhelin (vaihde): 02-4391 211,  
http://www.nousiainen.fi 
Sähköposti: nousiaisten.kunta@nousiainen.fi 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@nousiainen.fi 
 
 
Turku Science Park Oy  
Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku 
http://www.businessturku.fi 
Kuntayhteyshenkilö: Maarit Tontti (puh. 050 559 0297) 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@turkubusinessregion.com 
 
 
Turun Seudun Yrityspalvelukeskus Potkuri 
Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku 
Puhelin: 040-4882 000 
http://www.potkuri.fi 
Sähköposti: potkuri@turkubusinessregion.com 
 
 
Varsinais-Suomen Ely-keskus / Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kult-
tuuri 
Postiosoite: PL 236, 20101 Turku 
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 
Puhelin (vaihde): 0295 022 500 
 
 
Nousiaisten Yrittäjät ry 
Puheenjohtaja: Marjaana Norrgård 
Puhelin: 044-5264847 
Sähköposti: tamminaula@tamminaula.fi 
 
Sihteeri: Marjut Pyörre 
Puhelin: 050-5438313 
Sähköposti: toimisto@aapoanni.fi 
 
 
MTK-Nousiainen 
Puheenjohtaja: Jarkko Lahtonen 
Puhelin: 0400-827 651 
Sähköposti: jarkko.lahtonen@gmail.com 

 
Sihteeri: Juha Saarinen 
Puhelin: 040-5516 045 
Sähköposti: harjansilma@kolumbus.fi 

http://www.nousiainen.fi/
mailto:nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
mailto:etunimi.sukunimi@nousiainen.fi
http://www.businessturku.fi/
mailto:harjansilma@kolumbus.fi

