
Elinvoimaohjelma 2023-2026



Elinvoimaohjelman visio

AURA- KOKOLUOKKANSA YRITTÄJÄMYÖNTEISIN KUNTA



Elinvoimaohjelman arvot

aktiivisuus, kumppanuus, avoimuus, positiivisuus



Elinvoimaohjelma

Seuraavilla painopisteillä (numerot 1-4) ja niiden alla olevilla 
toimenpiteillä kehitämme yrittäjiemme menestymistä sekä Auran 
kunnan elinvoimaa lähitulevaisuudessa:

(Ohjelman visualisoinnin yhteydessä lisätään toimenpiteisiin resurssi, 
aikataulu ja mittari)
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1. KUNNAN JA YRITYSTEN VÄLINEN KUMPPANUUS

➢ Jalkaudumme aktiivisesti yrityskentälle ja teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa

• Tunnemme toimijamme ottamalla itse yhteyttä yrityksiimme

• Palvelukartan avulla tuomme yritysten palvelut esille helposti ja näkyvästi

➢Vahvistamme kunnan roolia mahdollistajana, kehittäjänä, ylläpitäjänä ja verkottajana

• Toimimme yritystemme kumppanina koko yrityksen elinkaaren ajan ja tuomme 

esille palvelut jokaiseen vaiheeseen 

• Järjestämme säännöllisesti erilaisia tilaisuuksia yrittäjille (koulutusta,

mahdollisuuksia verkostoitua, osallistua ja vaikuttaa)

• Keräämme palautetta, ideoita ja tarpeita yrityskentältä säännöllisesti
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1. KUNNAN JA YRITYSTEN VÄLINEN KUMPPANUUS

➢ Edistämme yrittäjyyttä sekä panostamme yrittäjyyskasvatukseen 
• Lisäämme tietoisuutta yrittämisen mahdollisuuksista mm. viestinnän ja 
yritystarinoiden avulla

• Kannustamme elinikäiseen oppimiseen 

• Selvitämme mahdollisuutta ottaa yrittäjyys valinnaisaineeksi kouluun 
• Rakennamme oman yrittäjyyskasvatuspolun varhaiskasvatuksesta yläkouluun

➢ Elinvoimaohjelma otetaan aktiiviseen käyttöön
• Kokoamme elinvoimatyöryhmän ja seuraamme ohjelman toteutumista 
säännöllisesti 

• Elinvoimaohjelmaa toteutetaan kaikilla toimialoilla
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2. AURA ON HOUKUTTELEVA SIJAINNILTAAN 

➢Aura on tunnettu yrityksistään, yritysmyönteisyydestään sekä 
hyvästä yhteistyöstä

• Kunta ja yritykset toteuttavat yhteismarkkinointia

• Viestimme aktiivisesti yrityksistämme sekä heidän kuulumisistaan

(lehdistötiedotteet)

• Teemme hyvää ja positiivissävytteistä yhteistyötä 
naapurikuntiemme sekä eri 

sidosryhmien kanssa, kaikki hyötyvät elinvoimaisesta Auranmaasta
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2. AURA ON HOUKUTTELEVA SIJAINNILTAAN 

➢Huolehdimme osaavan työvoiman saatavuudesta

• Lisäämme oppilaitosyhteistyötä 

• Syvennämme työllisyyden rajapintojen kanssa tehtävää yhteistyötä 
ja tiedotamme näistä palveluista aktiivisesti

• Lisäämme työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisia 
toiminnassamme

➢Olemme aktiivisia maanhankinnan ja kaavoituksen suhteen

• Hankimme lisää yritystontteja

• Teemme pitkäjänteistä ja ennakoivaa maanhankintaa ja 
tonttipolitiikkaa
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3. YRITTÄJÄMYÖNTEISYYS ON OSA VAKIINTUNUTTA 
TOIMINTAAMME

➢ Pidämme päätöksenteon joustavana ja ketteränä

• Lupa-asiat hoituvat nopeasti

• Autamme ja neuvomme yrittäjiä

• Helpotamme yrittäjien asiointia hyödyntämällä digitaalisia palveluita

➢Yrittäjämyönteisyys ohjaa toimintaamme

• Paikalliset toimijat huomioidaan kaikissa hankinnoissa sekä 

yhteistyömahdollisuuksissa

• Yrittäjämyönteisyys läpi leikkaa koko organisaation
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3. YRITTÄJÄMYÖNTEISYYS ON OSA VAKIINTUNUTTA TOIMINTAAMME

➢Otamme käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin

• Otamme käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin osana päätöksentekoa ja 

Valmistelua

➢ Kehitämme hankintaosaamista, hankintoihin liittyvää viestintää sekä 

markkinavuoropuhelua

• Laadimme hankintasuunnitelman sekä pienhankintoja koskevan 
ohjeistuksen
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4. HUOLEHDIMME VETOVOIMAISUUDESTAMME 
VAHVISTAMALLA VAHVUUKSIAMME

➢ Sijaintimme on loistava ja olemme saavutettavia

• Teemme aktiivista valtatie 9 edunvalvontaa yhdessä eri toimijoiden 
kanssa (vt9 nelikaistaistaminen, ohituskaistaparit, keskustan liittymät)

• Olemme aktiivinen toimija paikallisjunaliikenteen saamiseksi ja 
pysähtymiseksi Auraan 

• Kehitämme joukkoliikennettä osana kasvavaa Turun kaupunkiseutua 

mahdollisuuksien mukaan 
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4. HUOLEHDIMME VETOVOIMAISUUDESTAMME VAHVISTAMALLA 
VAHVUUKSIAMME

➢Aura on Auranmaan alueen palveluiden ja kaupan keskittymä, joka 
tarjoaa kaupunkitason palvelut

• Olemme kartalla toimitilatilanteesta ja verkotamme aktiivisesti toimijoita 
yhteen

• Lisäämme edelleen yhteistyötä kivijalkayrittäjien kanssa 

➢Yhteisöllisyys on elinvoimamme kulmakivi

• Lisäämme yhteistyötä yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

• Viestimme aktiivisesti kuntamme hyvistä asioista yhdessä

• Kehitämme Aurajoentien matkailutietä yhdessä




