
Vihreän yrittäjän asialla

Kasvatamme jäsentemme osaamista ja kannattavuutta sekä edistämme 
viher- ja ympäristörakentamisen kehittymistä.

Vyran strategia
2017 - 2020



Vihreän yrittäjän asialla

Olemme viher-ja ympäristörakennusalan yritysten etujärjestö, jonka 
tavoitteena on kehittää alan yrittäjien ammatillista ja 

liiketoiminnallista osaamista.

Tarjoamme alustan verkostoitumiseen ja yhteistyöhön alan yrittäjien, 
strategisten kumppaneitten ja alan sidosryhmien kesken. 

Kehitämme aktiivisesti viher- ja ympäristörakentamista sekä 
liiketoimintaympäristöämme ja vahvistamme alan näkyvyyttä.

Kannustamme jäsenyrityksiämme tavoittelemaan korkeampaa 
ympäristörakentamisen laatua sekä edistämään kestävän kehityksen 

huomioivia työtapoja. 

VYRA
Vihreän ympäristön rakentajat



Arvot

Yhteistyö

Tuloksellisuus

Aktiivinen kehittäminen

Läpinäkyvyys



Yhteistyö

Yhdistys tarjoaa alustan verkostoitumiseen jäsenten, 
yhteisöjäsenten ja sidosryhmien kesken.

Pyrimme hyödyntämään jäsenistön ja yhteisöjäsenten osaamista.

Yhdessä olemme vahvempia.



Tuloksellisuus

Kaikelle toiminnalle määritellään tavoitteet ja mittarit niiden 
seuraamiseen.

Laaditaan yksityiskohtaisemmat toimintasuunnitelmat, tehtäville 
tarkemmat aikataulut ja tavoitteet sekä seurataan tavoitteiden ja 

aikataulujen toteutumista.

Haluamme saada aikaan mitattavia tuloksia.



Aktiivinen kehittäminen

Etsimme aktiivisesti liiketoimintaympäristöstämme 
kehittämiskohteita jäsenistöä kuunnellen.

Kehityshankkeissa pyrimme huomioimaan jäsenten, 
yhteisöjäsenten ja alan muiden toimijoiden näkökulmat.

Arvioimme hankkeisiin ryhdyttäessä parhaat toimintatavat, 
tärkeimmät yhteistyökumppanit sekä väylät asioiden eteenpäin 

viemiseksi.

Olemme viher- ja ympäristörakennusalan aktiivinen toimija ja 
asioiden eteenpäin viejä.



Läpinäkyvyys

Ajamme kaikkien jäsenten etuja.

Avointa päätöksen tekoa ja tiedon vaihtoa.

Olemme avoimia uusille ideoille ja yhteistyölle.



Visio 2020

Olemme vahva ja valtakunnallinen 
viher- ja ympäristörakennusyritysten verkosto. Toimimme alan 
yritysten edunvalvojana sekä viherrakentamisen ja ylläpidon 

kehittäjänä.



Vihreän yrittäjän asialla
YDINTEHTÄVÄT

JÄSENPALVELUT
Olemme viher-ja ympäristörakennusalan yritysten etujärjestö, jonka 

tavoitteena on kehittää alan yrittäjien ammatillista ja 
liiketoiminnallista osaamista.

YHTEISTYÖVERKOSTO
Tarjoamme alustan verkostoitumiseen ja yhteistyöhön alan yrittäjien, 

strategisten kumppaneitten ja alan sidosryhmien kesken. 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kehitämme aktiivisesti viher- ja ympäristörakentamista sekä 

liiketoimintaympäristöämme ja vahvistamme alan näkyvyyttä.

KESTÄVÄ TOIMINTA 
Kannustamme jäsenyrityksiämme tavoittelemaan korkeampaa 

ympäristörakentamisen laatua sekä edistämään kestävän kehityksen 
huomioivia työtapoja. 



JÄSENPALVELUT 2017-2020
Olemme viher-ja ympäristörakennusalan yritysten etujärjestö, jonka 

tavoitteena on kehittää alan yrittäjien ammatillista ja 
liiketoiminnallista osaamista.

Yhdistyksen toiminnan organisointi

Jäsenistölle tarjottavien koulutusten kehittäminen

Sisäisen viestinnän kehittäminen ja 
viestintästrategian päivitys



YHTEISTYÖVERKOSTO 2017-2020
Tarjoamme alustan verkostoitumiseen ja yhteistyöhön alan yrittäjien, 

strategisten kumppaneitten ja alan sidosryhmien kesken. 

Jäsenhankintakampanja

Yhteistyön kehittäminen alan ulkopuolisten 
sidosryhmien kanssa



LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 2017-2020
Kehitämme aktiivisesti viher- ja ympäristörakentamista sekä 

liiketoimintaympäristöämme ja vahvistamme alan näkyvyyttä.

Ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen

Viherrakennusalan osaamisen markkinointi ja 
myynti tilaajille



KESTÄVÄ TOIMINTA 2017-2020
Kannustamme jäsenyrityksiämme tavoittelemaan korkeampaa 

ympäristörakentamisen laatua sekä edistämään kestävän kehityksen 
huomioivia työtapoja. 

Osallistuminen KESY-hankkeeseen

Rakennuttamisen prosessiosaamisen 
kehittäminen



TAVOITTEITA JA MITTAREITA

JÄSENPALVELUT

Tyytyväiset jäsenyritykset - NPS

YHTEISTYÖVERKOSTO

Viherrakennusalan vahva verkosto -

Jäsenten ja yhteisöjäsenten määrä

Viherrakennusalan ykkösasiantuntija sidosryhmien keskuudessa-

Kontaktien määrä

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kannattavan liiketoiminnan edellytysten turvaaminen-

Liikevoitto %

KESTÄVÄ TOIMINTA 

Asiantuntevat ja osaavat jäsenyritykset-

Koulutuksien osallistujamäärä


