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Elinvoiman tavoitteet 2021

Janakkalan yritykset menestyvät ja 
kasvavat 
• Janakkala on Suomen yrittäjämyönteisin 

kunta vuonna 2020.
• Yritysten ja työpaikkojen määrä lisääntyy.
• Kunnassa toimivilla yrityksillä on erinomaiset 

toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset.

Paikallisuus on kasvava voimavara
• Paikallinen elinkeinoelämä hyötyy kunnan 

hankinnoista.
• Yritysvaikutusten huomioiminen on 

luontainen osa kaikkia kunnan prosesseja.

Janakkala tunnetaan
• Janakkalalla on houkutteleva imago.
• Janakkalalla on vahva matkailuprofiili.
• Janakkala tunnetaan vireästä 

kulttuuritoiminnasta ja monipuolisista 
tapahtumista. 

Yhteistyö on vireää
• Seudullinen yhteistyö erityisesti 

Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kanssa
vahvistaa Suomen kasvukäytävän 
keskipistettä.

• Kunnan, yritysten ja yhdistysten yhteistyö on 
tuloksellista.



Janakkalan yritykset menestyvät ja kasvavat

Toimenpide/keino Aikataulu Vastuu

Varmistamme, että kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset. Jatkuva Elinvoimatiimi,
TM, hallitus, 
valtuusto

Olemme aktiivisia yritysten suuntaan: Säännölliset aamukahvitilaisuudet/infotilaisuudet, uusien yrittäjien 
aamukahvit, alueen kehittäminen/tarpeet/yhteiset toimintatavat. Järjestämme vuosittain kunnan suurimpien 
yritysten yrityslounaan sekä Verkostoidu ja vaikutu –seminaarin.

2019- elinvoimatiimi, 
viestintätiimi

Houkuttelemme aktiivisesti (kunta ja JTA) uusia yrityksiä alueelle. Edistämme yritysten sijoittumista alueelle ja sitä 
kautta uusien työpaikkojen saamista kuntaan.

2019- Elinvoimatiimi

Tiedotamme Suomen yrittäjien joka toinen vuosi tehtävästä Elinkeinopoliittisesta mittaristosta eli ELPO-kyselystä 
alueen yrittäjille ja rohkaistaan vastaamaan vuoden 2020 kyselyyn. Tavoite on, että Janakkala nousee omassa 
kokoluokassaan yrittäjämyönteisimmäksi kunnaksi ja ylittää valtakunnallisen keskiarvon. 

jatkuva Elinvoimatiimi,
TM

Tarjoamme erinomaista asiakaspalvelua: Veturin laadukkaat ja kattavat yritysneuvontapalvelut yhden luukun 
periaatteella.

jatkuva Elinvoimatiimi

Hyödynnämme Hämeen Uusyrityskeskuksen palveluja. 2019 Elinvoimatiimi

Järjestämme yrittäjyyskasvatusta peruskoulusta lukioon yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. Tavoitteena on 
Suomen laadukkain koulujen yrittäjyyskasvatus. Kannustetaan nuoria yrittäjiä esim. kesätyösetelillä (2019). 
Lukioon perustetaan oppilasyritys.

jatkuva Elinvoimatiimi, 
sivistystoimi, MA

Selvitämme janakkalalaisten yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia mm. seudullisen yhteistyön avulla (KV 
hanke) ja kansainvälistymiseen liittyviä tarpeita (palvelutarvekartoitus).

2019- Elinvoimatiimi

Toteutamme työllisyysohjelmaa. 2019- MA/työllisyystoi
mikunta



Toimenpide/keino Aikataulu Vastuu

Olemme kuntaosuudella mukana Linnaseutu ry:n Leader-rahoituksessa yrityksille ja yhdistyksille. jatkuva TM

Teemme uudet markkinointimateriaalit Janakkalan yritystonttien esittelyä varten ja MORE-yritysalueen uusien tonttien tullessa 
myyntiin toteutamme alueesta erillisen markkinointikampanjan (Sopimus yhteistyöstä Janakkala/Hämeenlinna).

2019- IH, MU, LJ

Kontaktoimme suuret rakennusliikkeet ja toimitilakonsultit tarvittavin väliajoin. 2019- IH, MM,
JV

Rakennutamme toimitiloja vuokrattavaksi ja yritystilasopimuksella lunastettavaksi. jatkuva JTA

Ylläpidämme toimitilapörssiä ja autamme vapaiden toimitilojen löytämisessä. jatkuva JTA

Janakkalan yritykset menestyvät ja kasvavat



Toimenpide/keino Aikataulu Vastuu

Kohdistamme yleiskaavoituksen toimenpiteet Janakkalan päätaajamien yleiskaavoitukseen. Tämän lisäksi Rastila/Rastikankaan 
ja Punkan alueet.

2019- PT, SA

Ennakoimme peruspalvelujen ja kaupallisten palvelujen palvelutarpeet. Suuret kaavoitushankkeet tuovat alueelle 
elinvoimaa/vetovoimatekijöitä.

2019- PT, IH

Parannamme Janakkalan yritysalueiden internet-näkyvyyttä muun muassa sähköisillä tonttikartoilla Trimblen käyttöönoton 
myötä.

2019 IH, PT

Osallistumme maankäytön seudulliseen suunnitteluun. 2019- SA

Huomioimme kaavoitusohjelmassa keskeisimmät yritystarpeet, maanhankinta ohjelmoidaan uudelleen. 2019- PT, IH

Luomme kaavoittamalla Punkan alueelle mahdollisuuden uuden teollisuusalueen syntymiseen. 2019- IH, PT

Laadimme raakamaan hankinnan ohjelman ja noudatamme sitä. 2019- IH, PT

Edistämme raskaan ja muun ammattiliikenteen palvelualueen toteuttamista VT3:lle. 2019- IH, MU

Edistämme Viralan pikavuoropysäkin ja liityntäpysäköinnin toteuttamista (rahoitus hyväksynnässä Väylävirastossa). 2019- Tekninen 

Janakkalan yritykset menestyvät ja kasvavat



Toimenpide/keino Aikataulu Vastuu

Järjestämme seudullisia tilaisuuksia/koulutuksia eri kohderyhmille ajankohtaisista aiheista, kuten hankinnoista ja 
mm. sosiaalisista kriteereistä, tarjouspyynnön laadinnasta jne.

2019 RL, MA

Järjestämme hankintainfoja Janakkalan kunnan hankinnoista ja teemme hankintoja näkyväksi, hankinnat 
julkaisemme kunnan nettisivuilla.

2019 MP, toimialat, 
RL

Toteutamme kunnan hankintastrategiaa (Hankinnat valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti, Paikallisten 
yritysten kilpailumahdollisuudet huomioidaan, Hankintojen vaikutuksia tarkastellaan laajasti, Pienhankinnat 
tehdään näkyviksi, Hankinnat toteutetaan niin, että mahdollisimman moni voi niihin osallistua yrityksen kokoon 
katsomatta, Hankintaprosessia ei monimutkaisteta tarpeettomasti, Tehdään yhteishankintoja).

Jatkuva toimialat

Huomioimme kaikissa kunnan toimissa yritysvaikutukset. Yritysvaikutusten arviointi on osa toimintaprosessia. 2019- toimialat

Paikallisuus on kasvava voimavara



Toimenpide/keino Aikataulu Vastuu

Toteutamme vuosittain kunnan markkinointikampanjan tunnettuuden lisäämiseksi. jatkuva LJ

Viestimme tapahtumista maksutta kunnan kanavissa sekä toimitamme tapahtumakoosteita medialle ja 
matkailujulkaisuihin.

jatkuva LJ

Ylläpidämme yritysten ja yhdistysten palveluhakemistoa nettisivuillamme. 2019 HL

Tuomme Janakkalan nimeä esille tapahtumien ja toimenpiteiden yhteydessä. jatkuva Viestintä, 
elinvoimatiimi, 
tekninen

Teemme aktiivista tonttimarkkinointia (asuintontit, teollisuustontit). jatkuva Viestintä, 
elinvoimatiimi, 
tekninen

Myönnämme avustuksia toimijoille, joiden toiminta lisää kunnan elinvoimaisuutta muun muassa tapahtumien 
kautta. ( tapahtuma-avustus)

2019- AMV

Tuotamme ja tuemme kulttuuri- ja muita tapahtumia. jatkuva AMV

Keräämme yritysreferenssejä Tarinoita Janakkalasta –nettisivuille ja hyödynnämme niitä markkinointiviestinnässä. 2019- LJ

Janakkala tunnetaan



Toimenpide/keino Aikataulu Vastuu

Panostamme kulttuurimatkailun kehittämiseen omalla ja hanketyöllä, kärkinä Laurinmäki ja historiallinen kirkonkylä 
sekä Tervakoski – Paperiruukki.

jatkuva AMV

Ollemme mukana seudullisissa matkailuhankkeissa ja Elinvoimaa Hämeeseen –yhdistyksessä. 2019- LJ

Osallistumme  aktiivisesti kauppakamarin matkailuvaliokunnan toimintaan. 2019- AMV

Kohennamme maisemia kylissä, taajamissa ja teollisuusalueilla, emmekä päästä miljöötä pusikoitumaan. jatkuva Tekninen, 
rakennusvalvo
nta

Janakkala tunnetaan



Toimenpide/keino Aikataulu Vastuu

Olemme mukana Hämeen Kauppakamarin toiminnassa ja teemme yhteistyötä Yrityskummit ry:n kanssa. 2019- Elinvoimatiimi, 
TM

Teemme tiivistä yhteistyötä Janakkalan yrittäjäyhdistyksen kanssa. jatkuva RL, 
elinvoimatiimi

Teemme yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa, mm. HAMK, Hyria, Tavastia ja Kiipulan koulutus- ja 
kuntoutuskeskus. 

jatkuva Toimialat, 
elinvoimatiimi

Tuotamme tapahtumia yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa. 2019- AMV, LJ, HL

Verkostoidumme muiden kuntien, kaupunkien, valtionhallinnon sekä muiden, erityisesti Suomen kasvukäytävä -
yhteistyökumppaneiden kanssa.

jatkuva TM,
elinvoimatiimi

Teemme seudullista hankeyhteistyötä ja osallistumme yhteisiin hankehakuihin. Jatkuva elinvoimatiimi

Teemme seudullista markkinointiyhteistyötä yrityksille Riihimäen, Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa. Osallistumme 
seudullisiin ja seudun ulkopuolisiin tapahtumiin tarpeen mukaisesti.

2019- IH, LJ, RL

Rakennamme MORE-yritysaluetta yhdessä Hämeenlinnan kanssa, olemme mukana Moreeni-Rastikangas (Moras) 
EAKR-hankkeessa.

2018-2020 MU, TM, 
elinvoimatiimi

Olemme mukana AIKO 5G selvityshankkeessa, joka hallinnoija on Hämeenlinnan kaupunki ja osatoteuttaja on 
Janakkalan kunta. Hanke kohdistuu MORE-yritysalueelle.

2018-2019 IH, TS

Yhteistyö on vireää



Mittarit

Janakkalan yritykset menestyvät ja 
kasvavat 
• Elinkeinopoliittinen mittariston (ELPO) 

kokonaisarvosana ja sijoittuminen 
vastaavankokoisten kuntien sarjassa

• Kunnassa toimivien yritysten määrä ja 
nettomuutos

• Työpaikkojen määrän ja työllisyysaste
• Myönnetyt rakennusluvat yritystonteissa
• Yhteisöverotulon kehitys

Paikallisuus on kasvava voimavara
• Kunnan hankintojen paikallisuusaste
• Paikallisilta pk-yrityksiltä tehtävien 

hankintojen määrä
• Yritysvaikutusten arviointipyyntöjen määrä
• Hankintainfojen ja -tilaisuuksien määrä

Janakkala tunnetaan
• Asukasluku ja sen kehitys
• Mediaseuranta (osumien määrä ja laatu)
• Kunnassa järjestettävien tapahtumien määrä 

(kulttuuri, liikunta, matkailu...)
• Matkailukohteiden kävijämäärät
• Yöpymiset kunnassa

Yhteistyö on vireää
• Yhteistapahtumat ja tapaamiset
• Yhteistyöprojektien määrä
• Sopimukset kuntien välillä
• Yritysten osallistuminen yhteisten 

tapahtumien järjestelyihin
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