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5. Från företagets synvinkel, vilka bra saker har Kimitoöns kommun gjort 

de senaste åren?

Mainitse, mitä yrityksesi kannalta hyviä asioita Kemiönsaaren kunta on 

tehnyt viime vuosina?

Plock / Poimintoja:

● Tiedon jakaminen, yhteistyö, aamiaiset, elinkeinoseteli...

● Näringslivssedeln, servicesedeln inom effektiverade serviceboende

● Yrittäjän on helppo lähestyä kuntaa. Paljon maksuttomia koulutuksia 

mielenkiintoisista aiheista jne.

● Snabba beslut.

● FB-grupper,www-sidorna, Infokiosk i Kasnäs.

● Mera beaktat företagen på ön.

● företagsrådgivningen har fungerat väl och Mats har alltid varit i passande 

mängd ivrig för nytänk och realist.

● Gått med i köpet av fabriken i Dalsbruk.

● Kimitoöns Serviceguide.

● September Open.

● Satsat på besöksnäringarna.

● Aktivt arbete och marknadsföring för skärgårdsturism och aktivt arbete för 

att skapa samarbete mellan olika företag och enskilda företagare

● Kommunen jobbar aktivt för/med oss företagare, i positiv anda - för våra 

möjligheter, utveckling och gemensam framtid. Detta befrämjar även 

företagarnas nätverkande.

● Kommunikationen mellan företagare och kommunen har förbättrats.

● Lyft fram företagaren tex genom företagsmarknaden.

● Allmän marknadsföring av ön vilket får mera folk att röra sig här.

● Relativt smidig byggnadstillsyn.

● Antanut töitä ja pitänyt mielen virkeänä.

● Mahdollisuus koulutuksiin, tietoa ja yhteistyömahdollisuuksia.

● Innovationssedeln var ett bra initiativ, föredrag (GDPR).

● Kehittänyt osallistavuutta (tärkeä omalle viihtyvyydelleni, ei niinkään

yritykselleni).

● Yrittäjäystävällisyys.

● Cykelkartan, ordnande av olika träffar och infotillfällen, mera 

bussförbindelser.

● Nytt avtal om färdtjänst.

● Blivit mera företagarvänliga, vilket inte varit förut om åren.



6. Från företagets synvinkel, vilka dåliga saker har Kimitoöns kommun gjort 
de senaste åren?
Mainitse, mitä yrityksesi kannalta huonoja asioita Kemiönsaaren kunta on 
tehnyt viime vuosina?

Plock / Poimintoja:

● Mycket svårt att få ett fungerande samarbete med omsorgen.

● Ei olla saatu tukea.

● Ingen som kan eller vet något om vad som händer utanför kommunen och 

kan utnyttja den fina ekonomiska tillväxten i regionen.

● De folkvalda verkar inte ha intresse för att utveckla alternativa 

företagsformer så som vindkraft. 

● Anlita mera lokala företag.

● Sommarstängt.

● Kommunen idkar osund konkurrerande verksamhet!

● Dålig attityd mot lokala företagare från kommunens sida

● Flyttat och centrerat kommunens service till Kimito

● För oss som bor bakom färja så är tiderna besvärliga t.ex. för 

morgonkaffe eller föredrag. Men GDPR-föreläsningen fick man även delta 

i på distans och det var bra.

● Att t.ex vattenkostnaderna är högre för företagverksamhetsplatser.

● Ei o palkannut paikallista työvoimaa.

● Kommunen borde påverka och hjälpa Kimitoöns företagare att göra 

serviceguiden bättre.

● Fortsättningvis är det bättre att ha butiken / försäljning i 

centrumområdena vad gäller kommunens reklamkampanjer Tyvärr har 

inte alla plats eller möjlighet att vara där!

● Passiv verksamhet på företagarfronten.

● Köper inte tjänster och varor av lokala företag.

● Usein ulkopuolinen yrittäjä, joka edullisempi, mutta kun tarvitaan huoltoa

ym, käytetään paikallisia.

● Inte kunnat skapa en helhetsbild/plan av hur kommunen kan stöda 

småföretagen. Och jag tror kommunen borde ha stått för mer praktiskt 

vad gäller 2020 Dalsbruk-portalen. Jättefin idé men slutresultatet 

bortkastad energi och pengar.

● Dålig skötsel av äldre och deras möjligheter att betala självrisken vid 

taxikörning.











Kommunen ska främja 

företagsetableringar fastän 

det innebär ökad konkurrens 

Kunnan on edistettävä 

yritysten sijoittumista 

kunnalle, vaikka se 

merkitsee kilpailun 

lisääntymistä.

Kommunen ska satsa på 

att utveckla turismen.

Kunnan on panostettava 

matkailun kehittämiseen.

Kommunen har 

tillräckligt med tomter 

och företagsutrymmen..

Kunnalla on tarpeeksi 

tontteja ja toimitiloja.

Det är viktigt att satsa på 

företagsamhetsfostran 

i skolorna.

Koulujen 

yrittäjyyskasvatukseen 

panostaminen on 

tärkeää.

1   3   9   13   215  6   16   8   141   7    5   10  272   4    5   21  17



Företagsklimatet har 

förbättrats under det 

senaste året.

Yritysilmapiiri on 

parantunut viimeisen 

vuoden aikana.

De politiska 

beslutsfattarna har 

tillräcklig insikt i 

näringslivsfrågor.

Poliittiset päättäjät ovat 

riittävän perehtyneitä 

elinkeinoasioihin..

11  13  15  6   22  7  18  16   4





13. Ordet fritt. Hur kan företagsklimatet på Kimitoön förbättras?
Sana on vapaa. Mitä Kemiönsaaren yritysilmapiirin parantamiseksi pitäisi
tehdä?

Plock / Poimintoja:

● Bättre samarbete inom vårdbranschen, behövs mer uppbyggande 

diskussioner.

● Yrittäjien pitäisi tuntea paremmin toisensa ja yrittäjien erityisosaaminen.

● Involvera lokala företag i kommunens projekt.

● Mer info om nya svängar inom beskattning och affärsverksamhet. Små 

företag ska stödas mer konkret.

● Mera kontakt med de som har de stora ”slevarna” och att vi skulle ha en 

riktig ”handelsutrikesminister” som har och kan skapa kontakter med de 

som kan och har möjligheter att hjälpa Kimitoön.

● Nätverksamarbeten mellan olika företag och var kommunen är en aktiv 

partner och sammankallare. Samarbete och se skärgården som en större 

helhet och inte endast sitt eget kommunala område.

● Kommunen kunde begära offerter på större arbeten i delar. T.ex. i 

regioner.

● Företagsklimatet är nog helt ok. Många olika företag samarbetar på olika 

projekt och anlitar varandra med att bygga upp ett nätverk.Tycker att 

kommunen också kunde göra likadant och anlita lokalt mera än att ta 

företag utifrån ön hit på jobb.

● Undvika osund konkurrens från kommunens sida.

● Kaikkien olisi ns. puhallettava yhteen koska saarelle rahat jää ja näin 

tuemme toisiamme.

● Mindre vänskapskorruption så att alla företag hade samma möjlighet till 

arbete.

● Mera samarbete med företagare och företagarförening.

● Mera seminarier om olika ämnen. Fotokurs/marknadsföringskurs för 

företagare.

● Tämänhetkisistä toimialoista elinvoimaisin lienee matkailun palveluala 

kaikkine oheisaloineen. Tässä arvokkainta olisi vahvistaa entisestään 

yhteistyötä, painottaa strategioita asiakaskeskeisyyteen, ei sisäiseen 

kilpailuun. Ehkä tätä tehdäänkin ja keskinäisen luottamuksen luominen 

yritysten välille lienee asia jossa kunta voi osaltaan auttaa. 

● Enemmän paikallista työvoimaa

● Kunta on poikkeuksellisen lojaali yrityksiä kohtaan.

● Kommunens anställda och förtroendevalda borde lära sig mera om hur 

det är att vara företagare på orten

● Kom ihåg alla andra företagare som finns på olika ställen och inte i 

centrumområdena.

● Fråga i första hand offert av företag vars hemort är kimitoön. 

● Jotenkin, paljon luvataan, mutta me pienyritykset oikeasti unohdettu.

● Företagsvänliga i ord men inte i handling. Sätt er ner och helhetsplanera 

hur ni kan stöda och främja hela kommunens näringsliv. Det är ändå det 

som avgör om vi överlever här eller inte.

● Teollisuusalueen markkinointi ei ole ollut tarpeeksi aktiivista, myöskin 

Björkbodan lukkotehdasta olisi marrkinoitava jo nyt. 


