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Tuusula on lähes 40 000 asukkaan
ja yli 5 000 yrityksen kasvuhakuinen, 
luova ja käytännönläheinen kulttuuri-
kunta metropolialueella. Sijaintimme 
Helsinki- Vantaan lentokentän vieressä 
on erinomainen niin kotimaisia kuin 
kansainvälisiäkin markkinoita ajatellen.

Uskomme avoimeen, tavoitteelliseen ja yhteis-
työhön nojaavaan tekemiseen, jonka yhtenä 
peruspilarina toimii vuosina 2021–2023 kunnan 
uusi elinkeino-ohjelma. Elinkeino-ohjelman 
tavoitteiden toteutumista mitataan ja niistä 
viestitään säännöllisesti.

Elinkeino-ohjelma on tehty yhteistyössä 
paikallisten yrittäjien, luottamushenkilöiden ja 
Tuusulan kunnan elinkeinopalveluiden toimesta. 

Tuusula toimii. Ihmiset mukaan osallistava ja 
yhteisöllinen toimintakulttuuri sekä keskeinen 
sijainti pääkaupunkiseudulla tekevät Tuusulasta 
yhden Suomen sujuvimmista kunnista. Miksi 
mennä muualle?



Missio
Kohti konkreettisia, läpinäkyviä ja  

mitattavissa olevia tavoitteita, yhdessä.

Tekemisen taidetta.
Visio

Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Tuusula. Tuusula on 
vireä, yhteistyöstään tunnettu hyvinvoivien ihmisten 

kunta. Tuusula kasvaa ja houkuttelee puoleensa 
niin asukkaita, yrityksiä kuin matkailijoita.

Vetovoimaisen 
keskustan  

kehittäminen  
Hyrylään

Uusien yritys
alueiden avaaminen  

ja profilointi

Asiakkuuslähtöisen 
palvelumallin käyt

töönottaminen

Yrittäjyys 
kasvatukseen  
panostaminen

Verkostomainen 
yhteistyö ja 

markkinointi, 
painottaen erityisesti 
kansain välistymistä

Päätavoitteet 2021–2023



Kehitämme matkailua 
ja matkailuelinkeinoja
Toimenpiteet: Kehitämme matkailua yhdessä 
alueen toimijoiden kanssa. Hyödynnämme 
matkailuyhteistyötä kuntamarkkinoinnissa ja 
kuntayhteistyötä matkailumarkkinoinnissa. 
Matkailun toimintasuunnitelma valmis vuonna 
2022.

Mittarit: Mittarit määrittellään tarkemmin  
saatavilla olevan tiedon pohjalta matkailun 
toimintasuunnitelmassa esimerkiksi 
yöpymiset ja päiväkävijät.

 
Vahvistamme lentokenttä-
yhteistyötä ja 
panostamme kansain-
väliseen näkyvyyteen
Toimenpiteet: Olemme aktiivisia lentokentän  
kehittämisverkostoissa sekä hyödynnämme 
lentokentän läheisyyttä kansainvälisille ja 
kotimaisille yrityksille suunnatussa 
sijoittautumismarkkinoinnissa, Olemme 
mukana uusiin yritysinvestointeihin tähtäävässä 
KUUMA-seudun Helsinki Ring of Industry -
toiminnassa.

Mittarit: Kansainväliset ja kotimaiset 
sijoittautumisyhteydenotot. Osallistumiset  
kansainvälisiin yritystapahtumiin.

Panostamme asiakkuus-
lähtöiseen toimintaan
Toimenpiteet:  Otamme käyttöön 
asiakkuudenhallintajärjestelmän, jolla tuemme 
paikallisia, uusia sekä mahdollisia tulevia yrityksiä 
kumppaneiden kanssa. Edistämme paikallisten 
yritysten verkottumista sekä sujuvaa asiointia 
kunnan kanssa.

Mittarit: Asiakastyytyväisyys, kunnan 
yritysmyönteisyys, yritystilaisuudet.

Edistämme yrittäjyys-
kasvatusta
Toimenpiteet: Edistämme yrittäjyys kasvatus-
toimintaa erityisesti yhdessä sivistyspalveluiden 
kanssa.

Mittarit: Kasvatustoimintaan liittyvät tapahtumat 
ja oppilaitoksissa tapahtuva toiminta.

Profiloimme ja 
markkinoimme kunnan 
työpaikka-alueita
Toimenpiteet: Profiloimme ja markkinoimme 
Tuusulan työpaikka-alueita kokonaisuuksina sekä 
osallistumme uusien työpaikka-alueiden 
suunnitteluun. Tuemme uusien 
yrityskeskittymien syntyä.

Mittarit: Jokaiselle työpaikka-alueelle  on laadittu 
oma profiili ja markkinointiaineisto.



Tervetuloa Tuusulaan! 

www.tuusula.fi




