Tuusulan kunnan
elinkeino-ohjelma 2017–2018
Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 500 yrityksen kasvuhakuinen, luova
ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme HelsinkiVantaan lentokentän vieressä on erinomainen niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin markkinoita ajatellen.
Uskomme avoimeen, tavoitteelliseen ja yhteistyöhön nojaavaan tekemiseen,
jonka yhtenä peruspilarina toimii vuosina 2017-2018 kunnan uusi elinkeinoohjelma. Elinkeino-ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan ja niistä viestitään
säännöllisesti.
Elinkeino-ohjelma on tehty yhteistyössä paikallisten yrittäjien, luottamushenkilöiden
ja Tuusulan kunnan toimesta.
Tuusula on ihanteellinen paikka yrityksen koosta, toimialasta tai
yritysmuodosta riippumatta.

TULE SINÄKIN TUUSULAAN
JA OLE KUIN KOTONASI!

Kohti konkreettisia, läpinäkyviä ja
mitattavissa olevia tavoitteita, yhdessä.

33 Uusien yritysten sijoittuminen Tuusulaan
33 Olemassa olevien yritysten kasvu- ja
toimintaedellytysten tukeminen
33 Työttömyyden vähentäminen ja
työllisyyden lisääminen

Tuusula tarjoaa tunnustetusti erinomaiset
edellytykset yritysten toiminnoille, riippumatta
toimialasta, koosta tai yritysmuodosta.

33 Verkostomainen yhteistyö ja markkinointi

Teemme kuntarajat ylittävää yhteistyötä

Toimenpiteet: Huomioimme naapurikuntien toiminnan ja tarjonnan, pyrimme
erottumaan omilla vahvuuksillamme. Olemme aktiivisia ja tavoitteellisia alueellisissa yhteistyöelimissä.
Mittarit: Tuusulan alueellinen vetovoima yrityksissä mitattuna. Alueella tehtävät
yhteistyöhankkeet - ja projektit.

Kehitämme työpaikka-alueita

Toimenpiteet: Kehitämme Tuusulan työpaikka-alueita kokonaisuuksina.
Tuemme uusien yrityskeskittymien syntyä.
Mittarit: Työpaikka-alueiden kehittämisohjelma toteutuksessa. Yrityskäyttöön soveltuville
alueille sijoittuvat yritykset.

Pidämme yllä markkinavuoropuhelua
yrityksiin maankäyttöön liittyen

Toimenpiteet: Tunnistamme tärkeät ja potentiaaliset yhteistyökumppanit eri
liiketoiminta-alueilta. Kutsumme kumppanit säännöllisesti keskustelemaan maankäyttöön
liittyvistä kysymyksistä jo suunnitteluvaiheessa.
Mittarit: Yhteistyökumppaniverkoston aktiivisuus. Mukana suunnitteluvaiheessa toimivien
yritysten lukumäärä.

Tuemme alueella toimivaa yritysverkostoa

Toimenpiteet: Tuemme yritysverkostojen rakentumista mm. kilpailutuksia silmällä pitäen.
Toimimme aktiivisesti osana kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.
Mittarit: Verkostossa toimivien yritysten lukumäärä. Verkostotoiminnasta saatu näkyvyys,
yhteydenotot ja yhteistyökumppanit.

Kehitämme
lentokenttäyhteistyötä

Toimenpiteet: Hyödynnämme lentokenttään liittyviä yhteistyöverkostoja. Hyödymme lentokentän kasvavasta työpaikkatarjonnasta.
Mittarit: Lentokenttäyhteistyön kautta saavutettu näkyvyys,
yhteydenotot ja yhteistyökumppanuudet. Lentokentällä työssä
käyvät kuntalaiset ja lentokenttälaajennuksesta hyötyvät yritykset.

Kehitämme matkailua
ja matkailuelinkeinoja

Toimenpiteet: Kilpailutamme matkailupalvelut yhdessä Järvenpään
kaupungin kanssa. Hyödynnämme matkailuyhteistyötä kuntamarkkinoinnissa ja kuntayhteistyötä matkailumarkkinoinnissa.
Mittarit: Matkailupalvelut kilpailutettuna vuosille 2017–2018.
Matkailuliiketoiminnasta saatava verokertymä
ja alan liikevaihto sekä työllistävä vaikutus.

Panostamme kansainväliseen näkyvyyteen

Toimenpiteet: Osallistumme valikoituihin kansainvälisiin tapahtumiin.
Suuntaamme viestintää ja markkinointia myös kansainvälisille kohderyhmille.
Mittarit: Osallistuminen 2-3 tärkeimpään kansainväliseen tapahtumaan.
Kansainvälisen markkinoinnin vaikuttavuus ja yhteydenotot.

Tuemme työpaikkaomavaraisuutta
kehittäviä tekoja

Toimenpiteet: Tavoittelemme Tuusulaan työpaikkaintensiivisiä yrityksiä ja
yritysten pääkonttoreita. Luomme edellytyksiä kasvualoille ja kasvuyrityksille.
Mittarit: Yhteisöverokertymä ja työpaikkaomavaraisuusaste.
Kasvuyrityksiksi laskettavat tuusulalaisyritykset.

Kehitämme keinoja kohtaanto-ongelman
ratkaisemiseksi

Toimenpiteet: Otamme käyttöön työllistämisen kuntalisän. Kehitämme
Duuniportaali.fi-palvelua sekä analysoimme ja hyödynnämme aktiivisesti
siitä syntyvää dataa.
Mittarit: Kuntalisällä työllistyneet työttömät työnhakijat sekä työttömyysaste.
Duuniportaali.fi-palvelun kävijä- ja käyttäjämäärä.

Edistämme yrittäjyyskasvatusta

Toimenpiteet: Haemme sopivia yhteistyökumppaneita mukaan yrittäjyyskasvatustoimintaan. Hyödynnetään PopUp! Tuusula-tapahtumatilaa
sekä konseptia yrittäjyyskasvatuksessa.
Mittarit: Verkoston toimijoiden lukumäärä ja tapahtumat.
PopUp! Tuusula-tapahtumatilassa järjestetyt tapahtumat.

Toimimme pilottialustana yrityksille

Toimenpiteet: Kokeilemme kunnassa ja kunnan kiinteistöissä uusia liiketoimintakonsepteja. Luomme uusia yhteistyökumppanuuksia ja -malleja vetovoimaa
lisääviin yritysverkostoihin.
Mittarit: Kunnan kiinteistöissä aloittavat ja toimivat uudet yritykset.
Yhteistyökumppanuuksien kautta kuntaan sijoittuvat yritykset.

Kehitämme sijoittumispalveluita

Toimenpiteet: Tuotamme sijoittumistoimintaa tukevaa markkinointimateriaalia ja panostamme näkyvyyteen sekä alueelliseen yhteistyöhön.
Otamme käyttöön sijoittumista tukevan, monikielisen sijoittumisportaalin.
Mittarit: Markkinanäkyvyys eri kanavissa ja sitä kautta tulleet asiakaskontaktit. Sijoittumisportaalin käyttöönotto vuoteen 2018 mennessä.

Kehitämme kunnan kiinteistöjä
ja kiinteistöihin liittyvää yhteistyötä

Toimenpiteet: Etsimme kiinteistöihin aktiivisesti uutta liiketoimintaa.
Kunnan vapaita kiinteistöjä kehitetään liiketoimintaa silmällä pitäen.
Mittarit: Kunnan omistamien liiketoimintaan soveltuvien kiinteistöjen täyttöaste.
Kunnassa toimivien yritysten lukumäärä.

