Elinkeinotoiminnan
kehittämisohjelma
Askolan kunta

Elinkeinotoiminnan tavoitteet
• Edistämme yritysten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta.
• Mahdollistamme luovan, avoimen, innostavan ja ratkaisukeskeisen ilmapiirin
koko kunnassa.
• Kehitämme ja edistämme kumppanuutta kunnan ja yritysten kesken.
• Vahvistamme kunnan viestintää ja markkinointia.
• Palvelemme ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi elinkeinoelämää.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Säännöllinen yhteistyö elinkeinoelämän ja Askolan kunnan välillä:
• Kaksi kertaa vuodessa tapaamiset; toisen järjestää Askolan Yrittäjät ry ja
toisen Askolan kunta. Kutsutaan kaikki halukkaat tapaamiseen.
• Teema-tilaisuuksia; Askolan kunnan elinkeinotoimi järjestää tarvittaessa
ajankohtaisesta teemasta yritystilaisuuden yhteistyössä yrityksien kanssa
kaikille halukkaille.
• Askolan kunnan Elinkeinotoimikunnan kokouksiin osallistuu jäseninä Askolan
Yrittäjät ry:stä kaksi edustajaa ja Askolan maataloustuottajista yksi edustaja.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
• Askolan kunnalla on riittävästi vapaita tontteja yritystoiminnalle.
• Yhteydenpito ja prosessit sujuvat yrityksien ja Askolan kunnan välillä. Toimitaan
ketterästi.
• Järjestetään ja annetaan yritysneuvontaa alkaville sekä toimiville yrityksille
yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomi ry:n kanssa.
• Säilytetään yhteistyövalmius kehittämisprojektien toteuttamiseksi.
• Aktivoidaan Askolan kunnan viestintää ja markkinointia yrityksien määrän sekä
kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
• Kehitetään Askolan kunnan hankintatoimintaa yhteistyössä elinkeinoelämän
kanssa.

Toteutumisen seuranta ja mittarit
• Elinkeinoelämän ja Askolan kunnan välisiä tapaamisia 3-5 kertaa vuodessa.
• Askolan kunnalla on vapaita yritystontteja 4 kpl ja maavarantoa 40 000 m2.
• Toimitaan ripeästi: Yhteydenottoihin vastataan heti. Askolan kunnan
elinvoimapäällikkö ottaa välittömästi yhteyden yritykseen saatuaan viestin.
Kaavoitus- ja rakennuslupa-asiat hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti.
• Askolan kunnan yrityksien määrän tavoitteellinen nettokasvu vuonna 2020 on 7
kpl ja tavoitteena on myydä yritystontteja 2 kpl.
• Yrittäjien kuntabarometri –kysely: vuonna 2020 on suoritettu kysely ja tästä
eteenpäin Askolan saama kokonaisarvosana elinkeinopolitiikasta on yhtä hyvä tai
parempi kuin Uudellamaalla keskimäärin. Kunta tekee vuodesta 2019 alkaen
kaikille Askolan kunnassa toimiville yrityksille kahden vuoden välein vastaavan,
oman nettikyselyn kehitystrendin mittaamiseksi – seuraava vuosi on 2021.

Elinkeinotoimen kehittämisohjelman
jalostaminen ja uusiminen
• Askolan kunnan Elinkeinotoimikunta tarkistaa kehittämisohjelman ajankohtaisuuden
vuosittain. Toimenpiteiden riittävyys ja seuranta sekä mittarit tulee tarvittaessa korjata
syksyisin Askolan kunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä. Muutosesitykset tehdään
kunnan päätöksentekoprosessin mukaisesti seuraavalle toimintavuodelle.
• Elinkeinotoiminnan tavoitteet tarkistetaan aina samalla, kun Askolan kuntastrategiaakin
tarkastetaan.
• Kehittämisohjelma on päivitetty lokakuussa 2020.

