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Kokonaisarvosana on maakunnan häntäpäässä, mutta kuten HY:n 
aiemman tiedotteen otsikko ”Kuntabarometri yhdessä nousuun”
kertoo, ratkaisu löytyy aktiivisesta, rakentavasta yhteistyöstä. Tähän 
on hyviä eväitä: 

1. Kunnan edustajat ja yrittäjäyhdistys ovat jo nyt säännöllisessä 
keskusteluyhteydessä, 

2. Korona-aikana on hienosti löydetty yhteistä tahtoa huolehtia 
yritysten toimintaedellytysten säilymisestä 

3. Kuntabaron vastaajamäärä on suurempi kuin 2018 ELPOn, mikä 
kertoo, että yrittäjät ovat aktiivisia ja kiinnostuneita kunnan 
elinkeinopolitiikan suhteen 





Hollolan keskiarvo eroaa selkeimmin muusta Päijät-Hämeestä ja koko maasta 

• elinkeinopolitiikan asemassa 2,62 2,76 2,96

• päätöksenteon yrityslähtöisyydessä 2,58 2,74 2,92

• koulutuksessa ja osaamisessa 2,56 2,73 2,94

• hankintapolitiikassa 2,39 2,49 2,71

Ek-politiikasta lisää myöhemmin 

Päätöksenteossa, koulutuksessa ja hankinnoissa on yritysten kannalta kaikissa 
jollain lailla kyse ennakoitavuudesta, mahdollisuudesta suunnitella yritystoimintaa 
pitkällä jänteellä ja varautua asioihin, mahdollisuudesta ajoissa suuntautua kohti 
potentiaalisia asiakkaita, tehdä tarvittavia toimenpiteitä. 

Siksi yrityslähtöisyys päätöksissä, osaavan työvoiman saanti ja tieto tulevista 
hankinnoista ovat suoraan yritysten kilpailukykyä lisääviä tekijöitä. 

Kilpailukykyisiä yrityksiä >> työllisyyttä ja verotuloja kuntaan. 





Tässäkin Hollola noudattaa koko maan linjaa

• päätöksenteon yrityslähtöisyydelle annettu painoarvo on selvästi 
muuta Päijät-Hämettä ja Suomea suurempi, samoin 
elinkeinopolitiikan asema kunnassa 

• >> kuten HY jo tiedotteessa totesi, yritysvaikutusten arviointi systemaattisena 
osana päätösten valmistelua on hyvä reitti kohti yrityslähtöistä 
päätöksentekoa!

• yrityspalvelut on nähty tärkeämpinä kuin muualla alueella 
• kertooko tämä LADECin ja myös kunnan = elinkeinopäällikön arvostuksesta 

ja pidetään näiden palvelujen saatavuutta tärkeänä jatkossakin? 

• infra on huomattavasti tärkeämpi kuin muualla alueella/Suomessa
• onko tämä keskeinen haaste yritysten toimintaedellytyksille Hollolassa vai 

koetaanko tärkeä asia hyvin järjestetyksi? 





Verkostoituminen nousee ylivoimaisesti esille verrattuna muuhun 
alueeseen/koko maahan: 

• kertooko yrittäjien kovasta ”nälästä” saada 
yhteistyökumppaneita/uutta bisnestä/vertaistukea/tietoa?

• on loistomahdollisuus sekä yrittäjäyhdistykselle että kunnalle ja 
esim. korona-ajan virtuaalikahvit olivat hieno vastaus tähänkin. 
Mutta yrittäjien tunnistettava jatkossakin oman aktiivisuuden 
merkitys tässä. 

• Elinkeinopäällikkö on sitkeästi järjestänyt elinvoimakahveja ja HY myös 
omia tapahtumiaan eikä osanotto ole aina ollut huima. 





Tässäkin ”Kohtalaisesti” vastanneita on eniten, samoin ”Hyvin”-
arvioineita on enemmän kuin Päijät-Hämeessä muualla. Silti 
”Huonosti” ja ”Erittäin huonosti”-pylväät on ikävän isoja 

• Elinkeinopäällikön huomioissa todetaan, että kunnan 
yritysystävällisyyden ja nykyisten yritysten nostaminen on jo työn alla 
ja Hollolalla löytyy vetovoimatekijöitä – mahdollisuuksia siis on 

• yritysten houkuttelu sijoittumaan kuntaan on osa LADECin työtä, 
jonka kunta siis ostaa; tämä on asia, joka saattaa joidenkin 
yrittäjien/baroon vastaajien mielessä hämärtyä jos he miettivät ketkä 
kaikki osallistuvat tähän ”kunnan” onnistumiseen uusien yritysten 
houkuttelussa. Kunta toki tekee sitten omaa omistajaohjaustaan 
tässäkin asiassa.





Elinkeinopäällikön kysymykset ovat erittäin relevantteja

• Yritysten huomiointi tarkoittaa ainakin sitä, että niitä osallistetaan päätöksentekoon riittävän ajoissa, 
nimenomaan valmisteluvaiheessa. Tässä monikanavainen viestintä (kunnan nettisivut, sanomalehti, 
somekanavat, asioista puhuminen elinvoimakahveilla) on jatkossakin valttia – ja samoin yrittäjien 
oma aktiivisuus. Jos osallistetaan, pitää myös osallistua. 

• avoimuuden lisääminen onnistuu mm. saman monikanavaisen viestinnän kautta. Myös prosessien 
ennakoitavuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä tavoitteita – yritystoiminnassa ennakointi kun on 
elinehto. Julkisten hankintojen osalta avoimuutta lisäävät esim. markkinavuoropuhelut, joita 
Hollolassa on järjestettykin, sitä kannattaa jatkaa ja lisätä, samoin sähköisen kilpailutustyökalun 
Tarjouspalvelu.fi:n ja HILMAn mainostamista yrittäjille, jotta he seuraisivat niitä ja saisivat ajoissa 
tietoa kunnan hankinnoista.  

• ”yritysten kannalta tehokkaasta päätöksenteosta” tulee mieleen kunnan toimien ja yrityselämän 
tietty eritahtisuus – yrityksissä eletään usein nopealla syklillä ja asioita pitää saada aikaiseksi pian, 
kunnan toimia taas sitovat monet virkaprosessit, poliittinen päätöksentekoprosessi, kuntalaki jne.

Molemminpuolinen avoin keskustelu toistensa tarpeista ja arjen realiteeteista auttaa tässä: 
ymmärryksen lisääminen siitä, missä ”raameissa” on mahdollista toimia ja missä puolin ja 
toisin voitaisiin joustaa ja harkita uusiakin toimintatapoja.
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• hankintaosaaminen, hankintojen pilkkominen, yhteistarjoukset, 
laadun, lähiyritysten yms. huomioiminen pisteytyksissä pelkän 
hinnan sijasta erittäin tärkeitä kunnalle ja kunnan yrityksille. 
kunnassa kannattaisi olla hankintaan erikoistunut henkilö 
auttamassa kunkin sektorin hankintoja hoitavia henkilöitä

• pointteja osin jo edellisissä kohdissa

• PHY:n hankintaneuvontapalvelua/Jenniä saa mieluusti käyttää 
hyväksi sekä yrittäjäyhdistys että kunta vuoropuhelujen 
järjestämisessä/viestinnässä/tiedonhankinnassa/sparraamisessa
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Elinkeinopäällikön huomiot tässä hyviä. 

Barovastaukset osoittaisivat, että yrittäjät kokevat saaneensa jokseenkin hyvin 
tietoa yrityspalveluista 

• jääkö sen tiedon hyödyntämisen ja palvelujen käyttämisen esteeksi vielä 
joku kynnys? 

• Osataanko palveluihin tarttua? 

Voisi olla hyvä selvittää esim. LADECista, minkälaiset yritykset eniten/vähiten 
käyttävät Hollolassa heidän palveluitaan 

• onko joku yrittäjäryhmä, joka jää jotenkin katveeseen/ei tartu palveluihin?

• liittyykö toimialaan/yrittäjän ikään/yrityksen ikään/sijaintiin 
kunnassa/yritysmuotoon/muuhun? 

• miten heidät voisi tavoittaa paremmin?





Elinkeinopolitiikan iso painoarvo yrittäjien keskuudessa on hyvä lähtökohta 

• asian suhteen ollaan kiinnostuneita, osoittaa kuitenkin tietynlaista sitoutuneisuutta omaan kuntaan ja siellä toimimiseen ja 
yrittämiseen. 

• Yrittäjät ovat kiinteä osa kuntaa ja sen elinvoimaa – ”yrittäjät” ja ”kunta” ovat saman kokonaisuuden eri puolia, eivät 
toisistaan erillisiä. Lisäksi ”yrittäjät” ovat hyvin moninainen joukko erilaisia ihmisiä, samoin ”kunta” pitää sisällään hyvin 
monenlaista toimintaa erilaisten ihmisten tekemänä. 

Ratkaisuehdotuksia tullut esille jo yllä: 

• avoimuus, tahto tehdä yhteistyötä 

• ymmärryksen lisääminen sekä yrittäjien arjen realiteeteista että kunnan virkakoneiston toimintaa säätelevistä asioista 

• ennakkoluulottomuus ja halu kokeilla uutta

Yritystoiminnan huomioon ottaminen lähtökohtaisesti kaikessa kunnan päätöksenteossa

• onko kunnan virkamiesten ja päättäjien sekä yrittäjien matalan kynnyksen epämuodollisia vierailuja toistensa toimipaikoilla 
kokeiltu? 

• löytyisikö keinoja lisätä ymmärrystä siitä, miten itselle vieraammat toiminnot ja prosessit arjessa menevät? 

”Enemmän tietoa, vähemmän luuloa”
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