
    
 
 

 

 
Linjausten tarkoitus ja tavoitteet  
Hollolan kunta pyrkii näillä linjauksilla osaltaan tukemaan yrittäjien 
toimintaedellytyksiä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tavoitteena on yritysten 
toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaami-
nen.  
 
Yrittäjien ja kunnan vuoropuhelu  
Kunta sitoutuu keskeisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden toimesta matalan 
kynnyksen vuoropuhelun käynnistämiseen paikallisen ja alueellisen 
yrittäjäyhdistyksen kanssa yritysten toimintaedellytysten ja kunnan elinvoiman 
turvaamiseksi.  
 
Tavoitteena on ylläpitää tilannekuvaa kunnan yritysten tilasta koronakriisin 
myötä sekä pohtia erilaisia tarpeellisia toimenpiteitä, jolla negatiivisia 
vaikutuksia voidaan pehmentää. 
 
Kunta haluaa olla tukemassa sitä, ettei kukaan yrittäjä ei jää ongelmien 
kanssa yksin, vaan että yrittäjä voi luottaa siihen, että kunnan ja 
elinkeinoyhtiön avulla haetaan yhdessä ratkaisuja yrittäjäyhdistysten kanssa 
yritysten selviämiseen.  
 
Keskeiset linjaukset 
 

1. Kunta sitoutuu rahoittamaan yrittäjille maksutonta neuvonta- ja 
kehittämisapua (Ladec Oy:n toiminta)  
 

2. Kunta myöntää maksuhuojennuksia ja -lykkäyksiä kunnan tiloissa 
vuokralla olevien, maksuvaikeuksissa oleville yrittäjille. Edellytys on, 
että yrittäjät ovat yhteydessä kuntaan (vuokranantaja-yksikköön) 
hyvissä ajoin (ennen perinnän käynnistymistä) maksujärjestelyjen 
sopimiseksi. 
 

3. Koronan aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa kunta myöntää 
tarvittaessa pidennyksiä yritysten suoritukselle poiketen yleisestä 
maksuajankohdasta  

 
Maksulykkäystä voi saada 3 kuukaudeksi alle 5 000 euron 
laskuihin olemalla yhteydessä Provincia Oy:n maksutarkkailuun 
joko puhelimitse arkisin klo 8.00-15.30 (03-821 4019) 
tai sähköpostitse osoitteella maksuntarkkailu@provincia.fi. 
Eräpäivän maksuton siirto koskee 30.3.2020 jälkeen tehtyjä 
uusia eräpäiväsiirtoja. 
 
Yli 5 000 euron ja yli 3 kuukauden maksuaikojen osalta otathan 
yhteyttä kunnan talouspalveluihin talouspalvelut@hollola.fi tai 
puhelinnumeroihin  

 
044 778 0580, toimistosihteeri Satu Heikkilä 
044 780 1421, toimistosihteeri Sirpa Riihelä 
 
. 



    
 
 

 

4. Koronan aiheuttamassa poikkeustilassa toimittajat voivat aiemmin 
sovituista maksuehdoista poiketen toimittaa laskunsa 14 päivän 
maksuehdolla  
 

 
5. Nykyiset hankinnat toteutetaan sopimuksien mukaisesti huomioiden 

kunnan omien toimintojen sulkemiset ja supistamistoimet. Tutkitaan 
mahdollisuudet hankintojen aikaistamiseen. Ostoja ei jäädytetä. 
Maksuehdot neuvotellaan tarpeen mukaan erikseen jokaisen 
sopimuskumppanin kanssa.  
 

6. Alle kansallisen kynnysarvon jäävät hankinnat kunta 
toteuttaa mahdollisuuksien mukaan sähköpostitarjousten avulla. 
Tarjoukset kysytään vähintään kolmelta eri yritykseltä  
 

7. Kunta sitoutuu välittämään tarjouspyynnöistä aktiivisesti tietoa alueen 
yrityksille 
 

8. Voimassa olevien hankintasopimusten osalta kunta sitoutuu 
neuvottelemaan yhteistoiminnassa sopimusehtojen ja sopimusten koh-
tuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttämään mahdollisia joustoja 
sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, joista aiheutuu puolin ja toisin 
mahdollisimman vähän vahinkoa. 
 

9. Kunta pyrkii etsimään ratkaisuja, joilla minimoidaan niin kunnalle kuin 
toimittajalle aiheutuva vahinko. 
 

10. Kunta tutkii mahdollisuudet jakaa hankinnat osiin hankintalain 
mukaisesti, esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueittain. Jos mahdollista, 
valitaan hankintaan useampi tarjoaja toimittajaksi. 
 

11. Kokoontumiskieltojen voimassa ollessa kaikki mahdolliset neuvottelut 
sekä markkinavuoropuhelut pyritään toteuttamaan etäyhteyksien 
välityksellä. 
 

12. Kunta tekee yhteistyötä paikallisen ja alueellisen yrittäjäjärjestön 
kanssa, hyödyntää heidän asiantuntemustaan sekä pohtii keinoja, 
kuinka paikallista yrityskenttää pystytään paremmin hyödyntämään 
hankintatarpeiden täyttämisessä. 
 

13. Mikäli yksityinen päivähoidon palvelutuottaja tarjoaa palvelua ja 
yksikkö on auki, maksaa kunta palvelusetelin ja yksityisen hoidon tuen 
niiden asiakkaiden osalta normaalisti, jotka palvelua käyttävät.  
 

14. Linjaukset kunta antaa myös konserniyhtiöidensä osalta 
noudatettavaksi. 

  


