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HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015

Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu Hausjärven elinkeinopolitiikan
kehittämiseksi ja kunnan kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
Tarkoituksena on ennakoida tulevaisuutta sekä suunnata ja yhteensovittaa
kehittämistoimintaa kunnassa. Tavoitteena on aitojen kilpailuetujen luominen kunnan
yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä pysyvien työpaikkojen synnyttäminen ja
entisten säilyttäminen.
Elinkeino-ohjelma täydentää kunnanvaltuuston 1.10.2013 hyväksymää Hausjärven
kunnan strategiaa ja 17.12.2013 hyväksyttyjä koko valtuustokautta koskevia
tavoitteita. Elinkeino-ohjelman pohjalta esitetään vuositason tavoitteita
toimenpiteineen kunnan talousarvioon ja -suunnitelmaan.
Elinkeino-ohjelman laatimisessa oleellista on sitoutuminen. Elinkeino-ohjelma toimii
päätöksenteon tukena yritys- ja hankeasioissa. Yritysvaikutusten arviointi otetaan
päätöksenteossa käyttöön jäljempänä määritellyllä tavalla.
Kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä hyödynnetään aktiivisesti HHT-yhteistyötä
(Suomen kasvukäytävä). Markkinoinnissa ym. elinkeino-ohjelman toteuttamisessa
kunta tukeutuu lisäksi seudulliseen yhteistyöhön, alueen yrittäjiin, koulutus- ja
tutkimus-organisaatioihin, elinkeinoelämän järjestöihin ja muihin julkisiin kehittämis- ja
rahoittaja-organisaatioihin.
Elinkeino-ohjelmaa ovat olleet laatimassa yrittäjäjärjestön edustajat yhdessä kunnan
edustajien kanssa, ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.4.2015.
1. Hausjärven kunnan strategia
Hausjärven kunta noudattaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan seuraavia arvoja:
•
•
•

Inhimillisyys
Luotettavuus
Avoimuus

Kunnan vision mukaan asukkailla, yrityksillä ja yhteisöillä on aito halu asua ja toimia
Hausjärvellä. Toiminta-ajatuksemme on: ” Kaunis ja maaseutumainen, hyvien
yhteyksien Hausjärvi tarjoaa asukkaille hyvän elämän ja hyvinvoinnin edellytyksiä
sekä yrityksille menestymisen mahdollisuuksia.”
Kunta toteuttaa visiotaan aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja päämääränä on luoda
yritystoiminnalle edellytyksiä. Koko valtuustokautta koskeva elinkeinopoliittinen
tavoite on, että yksityisen sektorin työpaikkojen määrä Hausjärvellä vuoden 2016
lopussa on vähintään v. 2012 tasolla.

1.1.

Elinkeinopolitiikan tavoitetila
Kunnassa vallitsee positiivinen, kehittämiseen panostava ja yrittäjyyttä tukeva ilmapiiri.
Kunta edistää omalla toiminnallaan ja omien toimintaedellytyksiensä puitteissa
• kunnassa nykyisin toimivien yritysten pysymistä kunnassa ja niiden kasvua
• uusien yritysten siirtymistä ja perustamista kuntaan
• yritysten yleisten toimintaedellytysten kehittymistä.
Kunnan ja yrittäjien välillä on toimivat ja vuorovaikutteiset suhteet. Yrityksiä kohdellaan
päätöksenteossa tasapuolisesti. Kunta huolehtii laadukkaiden ja monipuolisten
peruspalveluiden järjestämisestä kuntalaisille ja yrittäjille resurssiensa mukaisesti.
Kunnassa tiedostetaan päätösten vaikutus yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin.
Vastuu kunnan elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kuuluu kunnanhallitukselle,
kunnanjohtajalle sekä Elinkeinot ja kehittäminen -palvelukeskukselle, jota johtaa
hallinto- ja talousjohtaja.

1.2.

Sijainti ja kulkuyhteydet
Kunnan hyvä sijainti luo mainiot toimintaedellytykset elinkeinotoiminnalle. Hausjärvi
kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaan ja Hyvinkään – Riihimäen talousalueeseen ja
olemme osa Suomen kasvukäytävää (HHT). Naapurikuntia ovat Hyvinkää, Mäntsälä,
Riihimäki, Janakkala, Kärkölä, Hämeenkoski ja Hämeenlinna. Hausjärvi sijaitsee
kantatie 54 varrella ja rautatie halkoo kuntaa niin Helsinki-Hämeenlinna kuin RiihimäkiLahti suunnassakin.
Kunta pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan edistämään pääradan välityskyvyn
parantamista, kantatie 54 kehittämistä sekä alemman tason tieverkon kunnostamista.
Kunnalla on tarjolla yritystontteja Oitissa ja Ryttylässä. Lisää yritystonttialueita
kaavoitetaan kantatie 54:n varrelle hyvien kulkuyhteyksien ääreen.

1.3.

Palvelut ja palvelurakenne
Kunnan järjestämät laadukkaat peruspalvelut ovat keskeinen osa yritysten
toimintaedellytyksiä. Näitä palveluja ovat mm. päivähoitopalvelut yritysten
henkilökunnan lapsille, työvoiman saatavuuden turvaaminen ammatillisen koulutuksen
avulla, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, kunnallistekniikka ja muu infrastruktuuri
sekä välittömästi yritystoimintaan vaikuttavat yritysneuvontapalvelut.
Hausjärven kunta tuottaa suuren osan palveluistaan itse tai yhteistyössä seudun
muiden kuntien kanssa. Kunta järjestää merkittävän määrän peruspalveluistaan myös
yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Peruspalvelut ovat hyvätasoisia ja keskeisiä lähipalveluja tarjotaan kunnan kaikissa
taajamissa.
Kunnassa toimii neljä alakoulua, yksi erityiskoulu ja yläkoulu. Peruskoulun lisäksi
kunnassa on oma lukio. Lukion toimipisteen jatkuvuus pyritään varmistamaan
yhteistyössä Lopen ja Riihimäen kanssa. Hausjärven kunta on osakkaana Hyria
koulutus Oy:ssä, joka tarjoaa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä
aikuiskoulutusta. Talousalueella on myös Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea
ammattikorkeakoulun tarjoamaa korkeakouluopetusta.
Kunnan kansalaisopisto järjestää monipuolista kurssitusta ja vapaa-ajantoimintaa
kunnan eri taajamissa. Kunnan omaan liikunta- ja vapaa-ajantoimeen on panostettu ja
lisäksi on yksityisiä liikunta- ja vapaa-aikapalveluja tuottavia yrityksiä.
Elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämiseksi Hyvinkään - Riihimäen talousalueen
kunnat ovat perustaneet YritysVoimala Oy:n, joka tarjoaa yrityksille maksutonta
monipuolista yritysneuvontaa. YritysVoimala tarjoaa perusneuvontaa kaikille
talousalueen yrityksille. Perusneuvonta kattaa yrityksen kehittämisen ja liiketoiminnan
suunnittelun avustamisen, neuvonnan markkinointiin, hallintoon, henkilökuntaan,
sukupolven vaihdoksiin ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. YritysVoimala avustaa
yrityksiä myös verkostoitumisessa ja toimitilojen etsimisessä alueelta. Uusyrityskeskus
on osa YritysVoimalan toimintaa.
Kunnalla on oma kehittämisyhtiö Hausjärven Talo Oy, jonka toimialaan kuuluu muun
muassa yritystoimitilojen rakennuttaminen lunastussopimuksella.

2. Elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet
2.1.

Tavoitteet
Tavoite 1: Luodaan hyvät toimintaedellytykset uudelle ja nykyiselle
yritystoiminnalle. Kunnalla on riittävä tonttivaranto niin yritys- kuin asuintonteistakin.
Toimenpiteet:
Kunta hankkii maata kaavoitusta varten ja kehittää yhteistyötä maanomistajien kanssa
tarvittaessa myös maankäyttösopimuksia hyödyntäen.
Kunta kaavoittaa yritystoimintaan sopivia tontteja logistisesti hyviltä paikoilta.
Yleiskaavoitusta kehitetään pidemmällä aikavälillä kunnan kaikki taajamat kattavaksi.
Maanhankinnasta ja kaavoituksesta vastaa kaavoituspäällikkö yhdessä kunnanjohtajan
kanssa.

Tavoite 2: Kunnalla on imago yrittäjyysystävällisenä kuntana
Toimenpiteet: Kunta käyttää markkinoinnissaan hyväksi erinomaista sijaintiaan
kantatie 54:n varrella ja erityisesti raideliikenneyhteyksiä. Kunta tekee aktiivisesti omaa

markkinointia käyttäen eri markkinointikanavia. Kunnalla ja yrittäjillä on yhteinen vastuu
avoimesta ja positiivisesta uutisoinnista aina, kun siihen on aihetta.
Markkinointikoordinaattori vastaa markkinoinnin suunnittelusta yhdessä kunnanjohtajan
ja hallinto- ja talousjohtajan kanssa.

Tavoite 3: Nopea päätöksenteko, yritysvaikutusten arviointi
Toimenpiteet:
• Hausjärven Talo Oy tekee tarvittaessa yhteistyötä yrittäjien kanssa mm.
toimitilojen rakentamiseksi lunastussopimusmenettelyllä. Kunnanvaltuusto
myöntää Hausjärven Talo Oy:lle tarvittavat takaukset.
• Kaavoitus-, rakennuslupa- ym. asiat käsitellään kunnassa viivytyksettä.
• Tunnistetaan yritystoiminnan vaikutukset kunnassa sekä kunnallisten päätösten
vaikutukset yritystoimintaan. Otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi
ensivaiheessa seuraavissa asioissa:
o kaavoitus (maakuntakaavoista annettavat lausunnot, kunnan omat yleisja asemakaavat)
o maanhankinta kunnalle
o eri toimialojen merkittävät hankintapäätökset
o vaihtoehtoisten palvelun tuotantotapojen käyttöönottoa koskevat
päätökset
Arviointimenettelystä saatavien kokemusten mukaan menettelyä voidaan
laajentaa käsittämään myös muita päätöksiä.
Tavoite 4: Paikalliset yritykset mukaan kunnan kilpailutuksiin
Toimenpiteet: Kunta pyrkii hankinnoissaan käyttämään myös paikallisia yrityksiä.
Tavoite 5: Yhteistyö kunnan ja yrittäjien kesken
Toimenpiteet: Kunnan johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ja yrittäjät tapaavat
säännöllisesti ja kehittävät yhdessä toimintamalleja, joilla luodaan yrittämisen
edellytykset kunnassa. Kunta julkistaa nettisivuillaan hankintoja koskevan
aikataulutuksen sekä ilmoittaa etukäteen tulevista merkittävistä hankinnoistaan.
Yhteistyötä tehdään tiiviisti Hausjärven Yrittäjät ry:n, Riihimäen-Hyvinkään
kauppakamarin sekä yksittäisten yritysten kanssa.
Päävastuu yhteistoiminnan kehittämisestä on kunnanjohtajalla sekä hallinto- ja
talousjohtajalla.
Tavoite 6: Kunnan työpaikkaomavaraisuus paranee ja elinkeinorakenne
vahvistuu.
Toimenpiteet: Yritysten sijoittumista kuntaan autetaan mm. neuvonnalla ja
yhteistyömahdollisuuksia parantamalla. Tulevaisuuden kehittyvät toimialat voivat
kohdistua esim. ikääntyvien palveluihin, jolloin avautuu mahdollisuuksia uudelle

yritystoiminnalle. Kunta selvittää mahdollisuudet täydentää/korvata omaa
palvelutuotantoaan palveluseteleillä yhteistyössä seudun ja maakunnan muiden
kuntien kanssa.
Tavoitteena on matkailun kehittäminen ja uusien yrittäjien saaminen matkailun alalle.
Yhteismarkkinoinnilla tiedotetaan monipuolisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista
kunnassa.
Tavoite 7: Toimivat peruspalvelut houkuttavat yritysten työntekijöiden
sijoittumista kuntaan.
Toimenpiteet: Huolehditaan riittävistä päiväkotipaikoista. Koulujen ja lukion tasoa
ylläpidetään korkeana. Omistajaohjauksella vaikutetaan ammatillisen koulutuksen
aloituspaikkojen suuntaamiseen siten, että yritysten henkilöstötarpeet tyydytetään.
Vastuu omistajaohjauksesta on kunnanjohtajalla ja kunnan edustajalla Hyria Koulutus
Oy:n hallituksessa.

2.2.

Yrittämisen edellytykset:
Yrittämiseen kannustamisessa kunta painottaa yritysten tasapuolista ja luotettavaa
kohtelua ja asioiden käsittelyä. Päätöksenteko on mahdollisimman nopeaa.
Valmiiden yritystonttien hinnat pidetään kilpailukykyisinä.
Yritysten ja yhteisöjen kehittämis-, tutkimus- ja investointihankkeet saavat eri
rahoitusinstrumenttien kautta julkista tukea. Kunta tunnistaa roolinsa ja toimii
aktiivisesti seudullisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa.
Yritysten kehittämishankkeissa, erityisasioissa, kannattavuuslaskelmissa,
rahoitusanalyyseissä, perustamisasioissa jne. palvelua tarjoaa YritysVoimala Oy ja
sen osana uusyrityskeskus. YritysVoimala ylläpitää vapaiden toimitilojen rekisteriä,
jonne myös yksityiset voivat ilmoittaa vuokrattavat tai myytävät toimitilat tai
yritystontit.
Kunta päättää vuosittain nuorten kesätyöllistämistuen myöntämisestä paikallisille
yrittäjille.

3. Elinkeino-ohjelman seuranta, toteutus ja tiedotus
Kunnan tekemillä päätöksillä on vaikutusta kunnan toimintaympäristöön ja talouteen,
markkinoiden toimivuuteen ja yritysten väliseen kilpailuun sekä työllisyyteen ja
investointeihin.
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallintokunnat ja henkilökunta ottavat huomioon
yritysvaikutukset päätöksiä valmistellessaan ja päätöksiä tehdessään.

Hausjärven kunnan elinkeino-ohjelmaa toteutetaan vuosittain tehtävässä
talousarviossa ja siinä esitettävässä kahden seuraavan vuoden talous- ja
toimintasuunnitelmassa. Elinkeino-ohjelma on luettavissa kunnan nettisivuilta ja se
päivitetään aina valtuustokauden aikana.
4. Elinkeino-ohjelman toteutus
Hausjärven kunta edistää yritysten toimintaedellytyksiä seuraavilla elinkeinoohjelman täytäntöönpanon keinoilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yhteistyö ja vuoropuhelu yrittäjien kanssa
yrittäjäyhdistyksen ja kunnan tiivis yhteistyö
yritysvaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa
yrityskohtainen neuvonta
yritysten tasapuolinen kohtelu
yrittäjyyden edistäminen
myönteisen yritysilmapiirin vahvistaminen
kehittämishankkeissa mukana oleminen
yritys- ja asuintonttien saatavuudesta huolehtiminen
hyvien kunnallisten peruspalveluiden turvaaminen
yrittäjyyskasvatuksen antaminen kouluissa
yritysten neuvontapalveluiden hyödyntäminen

