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Hyvällä yhteistyöllä ja toimenpiteillä 

sujuvaa sijoittumista, parasta 

pitovoimaa – viihtyisä ja palveleva 

toiminta- ja elinympäristö.

Toimimme mahdollistajana - autamme 

ja tuemme yrityksiä, yrittäjiä sekä 

yrittäjiksi aikovia sujuvassa Hollolaan 

sijoittumisessa kuin myös toiminnan 

kehittämisessä. 



1. ALUEEN YRITYSVETOVOIMA - UUSIA 
YRITYKSIÄ – uusia työpaikkoja, palveluja, asukkaita  

2. ALUEEN YRITYSPITOVOIMA - NYKYISET 
YRITYKSET – yritysten, työpaikkojen ja palvelujen + 
asukkaiden säilyttäminen 

3. PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ –
ekosysteemit, verkostot, yhteiset projektit ja hankkeet 

4. HOLLOLAN NÄKYVYYS, TUNNETTUUS JA 
IMAGO – yritysperspektiivi – brändi, 
suunnitelmallinen markkinointi ja positiivinen tiedotus 



VT12 LUOMAT MAHDOLLISUUDET – tonttien myynti, projektit, investorit – Kehätien läheiset 
yritysalueet, Nostava, kierrätyspuisto ja uusien kaavoitettavien profilointi vastaamaan tarvetta

PALVELEVAT JA VIIHTYISÄT KESKUKSET – Salpakankaan kaupallisten palvelujen ja 
toimintaympäristön investorivetoinen kehittäminen ja kylillä yhteisö-/yritysyhteistyö

NOPEA JA RATKAISUKESKEINEN ASIAKASPALVELU – tonttivaraus- ja myyntiprosessin 
kehittäminen – asiakkaalle helppoa - nopeat päätökset

PARHAAT SIJOITTUMIS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT – hyvä dialogi asiakas-elinkeinopalvelut-
Ladec, yritystuet ym. rahoitus, kehittämispalvelut, verkostot ym.

SIJOITTUJIEN LÖYTÄMINEN JA HOUKUTTELU – Ladecin ja oma markkinointi, liidihaut, 
kohdistetut kampanjat ja toimijahaut, messu- ja tapahtumaosallistumiset – Hollola osana LBR

TYHJÄT TILAT KÄYTTÖÖN – toimitilapörssi, liike.infon opastus kiinteistöjen omistajille ja 
aktiivikäyttöön saaminen. Yhteistyöprojektit alueiden houkuttelevuuden parantamiseksi.

INVESTORIT, KIINTEISTÖKEHITTÄJÄT, RAKENNUSYRITYKSET – vuorovaikutus/verkosto –
markkinavuoropuhelut, verkostoitumis-/esittelytilaisuudet yhteistyössä Ladecin ja alueen muiden 
kuntien kanssa 

–



ALUEEN YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄYHDISTYS – dialogi, yhteistyö, 
luottamus – yhteistyö- ja kehittämishankkeet

OPPILAITOS- JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ – hankkeet, yhteiset 
projektit ja kehittämishankkeet, opiskelijat yrityksiin, tulevaisuuden 
työntekijät, Lahti Region/matkailu ja tapahtumakehitys

LADECIN LAAJAT ASIANTUNTIJA- JA KEHITTÄMISPALVELUT –
yritysten kehittämis-, laajentamis-, tuki-/rahoitus- ym. tarpeisiin 
klusterit, verkostot, hankkeet, alueellinen yhteistyö

HANKINNAT – avoimuuden ja paikallisten yritysten 
osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Parhaiden valintojen 
varmistaminen – osaaminen ja markkinavuoropuhelut.

ROHKEAT KOKEILUT (JULKINEN LIIKENNE) – yrittäjien ja kunnan 
hankkeet yhdessä ja erikseen, työpaikkojen saavutettavuus 
joukkoliikenteen avulla (opiskelijat ja matalapalkkaiset työntekijät)

–

–



LAAJA, USEIDEN KUMPPANEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ –
ekosysteemit, verkostot, yhteiset projektit ja hankkeet 

YRITTÄJÄYHDISTYS, LADEC, LAHTI REGION, KAUPPAKAMARI -
elinvoimakahvit, hankkeet ja projektit, ekosysteemit ym. verkostot – kehitystä 
yrityksille ja kunnalle 

OPPILAITOKSET – LAMK (LAB), LUT, Salpaus, Hki-yliopisto, Lahden lukiot ja 
Hollolan oppilaitokset – hankkeet, opinnäytetyöt, gradut, työharjoittelut, projektit, 
kesätyöntekijät – tulevaisuuden työntekijöitä Hollolaan 

PÄIJÄT-HÄMEEN KAUPUNGIT JA KUNNAT – yhteiset kampanjat, osallistumiset, 
kehittämisprojektit ym. Yhteistyö win-win periaatteella. Päijät-Hämeen liitto!

HANKERAHOITTAJAT JA –TOIMIJAT – P-H liitto, Ely-keskus, Leader, ministeriöt, 
maakunnalliset hanketoimijat kuten oppilaitokset, mutta myös Pro Agria, Maa- ja 
kotitalousnaiset, MTK jne. - työkaluja ja lisäresursseja elinkeinopalveluille

KUNTAORGANISAATION SISÄINEN YHTEISTYÖ – erityisesti työllisyyspalvelut, 
sidosryhmäyhteistyö, yhteiset tapahtumat - yritysyhteistyö ja työllistymisen ja 
tyovoiman saatavuuden edistäminen

–



ALUEELLINEN MARKKINOINTI JA TUNNETTUUS OSANA 
LAHDEN SEUTUA – Ladec, LBR – www, some, kampanjat, 
yhteismainonta, PR ym.   

BRÄNDI JA IMAGO – yrityskenttään sopiva (brändin uudistus 
meneillään), vahvistetaan Hollolan yritysystävällisyyden näkyvyyttä 
- positiiviset uutiset, viestintä ja verkostoituminen – some  

MATERIAALIT – elinkeinopalvelujen, yritysalueiden, yrittäjyyden 
näkyvyys www-sivuilla – elinkeinopalvelujen myyntimateriaalit ajan 
tasalle ja brändin mukaisiksi.

TARINAT JA VIESTINTÄ  – huomioidaan ja arvostetaan yrittäjien 
onnistumisia! Kerätään yritystarinoita ja nostetaan esille alueen 
vahvuuksia konkreettisten esimerkkien kautta.

– –



VT12 / YRITYSALUEET – tonttien 
myynti ja vuokraus

NOSTAVA / MAHDOLLISESTI. 
KIERRÄTYSPUISTO – etenemisen 
edistäminen 

KUNTAKESKUS – etenemisen 
edistäminen

Alueellinen yhteistyö, 
investorit, 
kiinteistökehittäjät, 
rakennusyritykset ja 
aktiivinen myyntityö!

PAIKALLISET YRITYKSET –
kehittymisen ja laajenemisen 
turvaaminen – asiantuntija ja 
kehittämispalvelut, hankkeet, 
hankinnat 

TYHJÄT KIINTEISTÖT JA TONTIT –
näkyviksi/ saataville, alueiden 
kehittäminen

TYÖVOIMAN SAATAVUUS –
oppilaitos- ja sidosryhmäyhteistyö, 
hankkeet

Säilytetään ja kehitetään 
sitä mitä jo on!

HOLLOLAN VETOVOIMAINEN 
NÄKYVYYS

- osana Lahden seutua ja sen 
kehitystä ja yritykset osana alueen 
ekosysteemejä

- Hollolan omat vahvuudet 
yritysperspektiivistä

- Positiivisten yritys- ja 
kehittämisuutisten levittäminen

Oikeita asioita oikeiden 
kanavien kautta!

-LADEC

-EK.PALVELUT

-ALUEELLINEN 

YHTEISTYÖ

-LADEC

-LAHTI REGION

-EK.PALVELUT

-OPPILAITOKSET & 

CO.

-ALUEEN 

YRITYKSET

-LADEC

-LAHTI REGION

-EK.PALVELUT 

-JOKAINEN 

HOLLOLAA 

EDUSTAVA TAHO



–

YRITYSTEN 
SÄILYTTÄMINEN 
JA LISÄÄMINEN

TYÖPAIKKOJEN 
SÄILYTTÄMINEN 
JA LISÄÄMINEN 

KAUPALLISTEN 
PALVELUJEN 

SÄILYTTÄMINEN 
JA LISÄÄMINEN

ASUKKAIDEN 
SÄILYTTÄMINEN 
JA LISÄÄMINEN

VEROTULOJEN LISÄYS 
KEHITYS JA ELINVOIMA  

* NUMEERISET TAVOITTEET MÄÄRITELLÄÄN VUOSITTAIN  



Tämä elinkeino-ohjelma on voimassa alkaen 2019 

ja sitä päivitetään niin globaalien, valtio-, alue- ja 

kuntatasoisten elinkeinoelämän muutosten aiheuttamien 

paineiden ja tarpeiden mukaisesti vuosittain.  

Elinkeino-ohjelmasta on laadittu tämä tiivistetty 

toimenpidelista/-esitys sekä pitkä versio tausta-analyyseineen 

Elinvoiman palvelualueen organisaation sisäiseen käyttöön. 

Ohjelma on runko ja sen pohjalta sekä tarkennetut toiminnalliset 

tavoitteet että mittarit määritellään vuosittain talousarvion 

laadintaprosessissa sekä valiokunta- että valtuustotason 

päätöksentekoon.  

Elinkeino-ohjelman sekä erillishankkeiden toteutumisen edistämisestä ja seurannasta sekä raportoinnista 

vastaa elinkeinopäällikkö. 

Elinkeino-ohjelma käsitellään ja hyväksytään elinvoimavaliokunnassa, kunnanhallituksessa sekä 

valtuustossa. 

Raportointi tapahtuu elinvoimavaliokunnalle puolivuosittain tai erikseen pyydettäessä. 

Lisäksi seurannassa ovat Ladecille asetetut kärkihankkeet sekä numeraaliset tavoitteet. Raportointi sekä 

vuosittaisten uusien tavoitteiden asetannan käsittelee elinkeinovaliokunta sekä kunnanhallitus. 
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