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Pukkilan kunnan elinkeinostrategia 
 

Tavoite  
 
Tämän elinkeinostrategian tavoitteena on linjata politiikkaa, jonka mukaisin päätöksin 

edistetään 
 yritystoiminnan menestymistä Pukkilassa 

 uusien yritysten sijoittumista Pukkilaan 

 työllisyyden ja työpaikkaomavaraisuuden kasvua Pukkilassa 

 

 

Toimeliaisuuden tukeminen 
 
Kunnan tärkein markkinointitehtävä on tukea aktiivisesti toimeliaisuutta, joka tekee Pukkilaa 
tunnetuksi. Tavoitteena on kauas kuuluva ja näkyvä hyvä maine. Tämä ilmapiiri auttaa myös 

elinkeinotoimintaa. 
 

Tämä markkinointitehtävä on jokaisen kunnan viranhaltijan sekä luottamushenkilön 

velvollisuus, mutta se on pyrittävä laajentamaan kaikkien kuntalaisten yhteiseksi haluksi. 
Pukkilaan muuttavat ovat uusi voimavara, joka on otettava hyvin vastaan.  

 
Erityinen vastuu kunnan markkinoinnista on johtavilla viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä. 

 

 

Omaleimaisuuden hyödyntäminen 
 
Pukkilan maineen keskeinen tekijä on omaleimaisuus. Sitä on hyödynnettävä. 
 

Omaleimaisuutta luovat esimerkiksi Pukkilan maaseutuidyllin sijainti metropolialueen 
naapurissa, vahva kulttuurinen identiteetti, maankuulu ”Onnin tarina” sekä 

Porvoonjokilaakson historiallinen ja maisemallinen perintö. Pukkilan vahvuuksia ovat myös 

voimakas yhteisöllisyys, laadukkaat hyvinvointipalvelut sekä laaja-alainen yhteistyö, mikä on 
auttanut kuntaa selviämään itsenäisenä. 

    
 

Resursseja tarvitaan 
 
Kunnan palveluksessa tai ostopalveluna hankittuna on oltava resursseja, jotka markkinoivat 

Pukkilaa yritysten sijoittumiskilpailussa sekä ovat yritystoiminnan käytännön apuna. 
 

Tässä voidaan olla yhteistyössä toisen tai useamman kunnan kanssa. Yhteistyön tavoitteena 

on oltava mahdollisimman monipuolisten palvelujen säilyminen Pukkilassa. 
 

Tavoitteena on oltava myös sujuva ”yhden luukun” periaatteen mukainen yhteistyö yrittäjän, 
viranomaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen välillä.  
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Rohkeaa edunvalvontaa 
 
Markkinointitehtävään liittyy Pukkilan kunnan ja kuntalaisten edunvalvonta kunnan 
ulkopuolella. Tämä työ tehdään rohkeasti ja omanarvontuntoisesti. 

 
Sen keskeisiä kysymyksiä ovat paitsi pukkilalaisen identiteetin hoitaminen, myös monet 

käytännön asiat kuten liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen, Pukkilan edun 

mukainen toiminta kuntien välisessä yhteistyössä, suotuisien viranomaispäätösten ajaminen 
jne. Maa- ja metsätalouden yritystoiminnan edunvalvonta vaatii erityishuomion ylikansallisen 

säätelyn takia. 
 

Edunvalvontatyössä on käytettävä hyväksi myös poliittisia ja muita suhteita sekä 

erityisosaamista.  
 

 

Tontteja on oltava 
 
Yritystoiminnan sijoittumista varten kunnalla on oltava aina tarjolla erikokoisia tontteja sekä 
yritystilojen että asuntojen rakentamista varten.  

 
Tontteja voidaan sekä vuokrata että myydä. Tonttitarjonnasta pidetään ajantasaista rekisteriä 

pukkila.fi -sivustolla. Osa tonttivarannosta on oltava nopeasti käyttöön otettavissa. 

 
Kaavaratkaisuissa otetaan huomioon maa- ja metsätalousyrittämisen näkemykset. 

 
 

Yritys- ja osaajarekisteri 
 
Pukkila.fi –sivustolla pidetään yllä myös pukkilalaisten yritysten sekä osaajien rekisteriä. 

Sivustoa kehitetään tavoitteena ”Pukkilan oma sähköinen paikallisviestin”, joka tarjoaa 

kanavan kaikenlaiselle Pukkilaa koskevalle informaatiolle. 
 

 

Omana työnä ja ostopalveluina 
 
Kunnan toimintoja hoidetaan sekä omana työnä että ostopalveluina. Tavoitteena on oltava 
mahdollisimman tehokas ja edullinen tapa hankkia palveluja. 

 
Kunnan on oltava aktiivinen ja ennakkoluuloton kumppani myös uuden yritystoiminnan 

edistämisessä esimerkiksi matkailuun tai hoivapalveluihin. Palvelusetelijärjestelmää 

kehitetään. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan palvelujen saajalle myöntämää sitoumusta 
korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään 

arvoon asti. 
 

Päädyttäessä ostopalveluihin, kunnan on käytettävä kaikkia soveliaita keinoja, jotta se voisi 

hankinnoissaan suosia paikallista yritystoimintaa. Esimerkiksi tarjouspyynnöt voidaan pilkkoa 
osatarjouksiin, ja paikallisia sopimustoimittajia käytetään mahdollisuuksien mukaan. Myös 

rajoitettua tarjousmenettelyä voidaan käyttää. Tällöin hankintayksikkö voi ennalta rajata 
niiden ehdokkaiden lukumäärää, jotka kutsutaan tarjouskilpailuun.  

 
Päätöksiä tehtäessä on huomioitava myös kokonaistaloudellinen näkökulma, mikä antaa 

mahdollisuuden painottaa tarjouksia omaan kuntaan syntyvällä veronmaksulla tai työpaikoilla. 
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Jos omasta kunnasta ei tarjoajia löydy, on suosittava ensiksi lähialueella toimivaa 

yritystoimintaa, sitten kotimaista ja vasta viimeksi ylikansallista. Hankintoja tehtäessä on 
mikäli mahdollista kiinnitettävä huomiota tarjoavien yritysten veronmaksumoraaliin. 

 

Näitä periaatteita toteutetaan myös toisen tai useamman kunnan kanssa tehtävissä 
yhteishankinnoissa. 

 
 

Käytännön yhteistyötä 
 
Käytännön yhteistyötä kunnan ja paikallisen yritysmaailman välillä on tehtävä monin tavoin. 

 

Kunnanhallituksen elinvoimajaostoon valitaan sekä yrittäjäyhdistyksen että 
maataloustuottajien yhdistyksen nimeämä edustaja. Yrittäjien ja kunnan yhteistyö on 

tavoitteellista. Toteutetaan kunnallisessa päätöksenteossa yritysvaikutusten 
arviointijärjestelmä. 

 
 

 
 


