
Kestävää kasvua ja vireitä yrityksiä 
metropolialueen pohjoisessa keskuksessa

Yritys- ja elinkeino-ohjelma 2023–2030



MIKSI?
– Yritys- ja elinkeinotoiminta mahdollistaa kaupungin 
 strategian mukaisen kestävän kasvun ja vireän kaupunkielämän

MUUTOSTRENDEISTÄ MAHDOLLISUUKSIA 
–  Ohjelman toimenpiteillä tuetaan yrityksiä toimintaympäristön muutosten 
 hyödyntämisessä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA YRITYSKENTÄN TILANNE LUO LÄHTÖKOHDAT 
OHJELMALLE

JÄRVENPÄÄN LÄHTÖTILANNE 
–  Olemme nopeasti kehittyvä kasvukaupunki erinomaisella sijainnilla

JÄRVENPÄÄN NYKYINEN YRITYSKANTA ANTAA HYVÄT LÄHTÖKOHDAT 
KASVULLE 
– Työllistävien ja verotuloja tuottavien yritysten käynnistyminen, 
 houkuttelu muualta ja nykyisten yritysten kasvun tukeminen on tärkeää 

YRITYSTEN, SIDOSRYHMIEN JA REFERENSSIKAUPUNKIEN 
HAASTATTELUIDEN YHTEENVETO 

YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUTOIMINTAAMME OHJAAVAT LINJAUKSET
–  Yritysten kasvua, sijoittumista ja Järvenpään yritysystävällisyyttä tukevat palvelut

KÄRKITOIMENPITEET
–  Yritysten kasvua, sijoittumista ja Järvenpään yritysystävällisyyttä konkreettisella 
 tekemisellä ja viestinnällä

TAVOITTEET JA MITTARIT
–  Hyötyä niin yrityksille kuin Järvenpään kaupungille
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Sisällys



OHJELMAN TAVOITTEET:

3. 
Hyvinvoivat yritykset, 

joita autetaan eri tilanteissa. 
Yritykset työllistävät ja 

tekevät yhteistyötä monipuolisesti.

1. Miksi? 
  –  Yritys- ja elinkeinotoiminta mahdollistaa kaupungin strategian
  mukaisen kestävän kasvun ja vireän kaupunkielämän

2. 
Yritykset 

tuottavat palveluita 
vireään kaupunkiin ja tukevat 
sujuvaa asioiden hoitumista.

1. 
Yritykset kasvavat 

ja kansainvälistyvät, 
syntyy uusia 

menestyviä yrityksiä.

3. 
ajoissa auttaminen

VISIO:
Järvenpääläiset voivat hyvin ja 

asiat hoituvat sujuvasti metropolialueen 
pohjoisessa keskuksessa.

MISSIO:
Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisillä 

on turvalliset  juuret ja kantavat siivet.

ARVOT:
Vastuullisuus • Rohkeus • Oikeudenmukaisuus

2. 
vireä kaupunkielämä

STRATEGIAN PAINOPISTEET:

1. 
kestävä ja 

hallittu kasvu 



Kansainvälisyyden 
merkitys kasvaa

Työn ja yrittäjyyden uudet muodot 
ja kasvuyrittämisen tärkeysTeknologinen murros kiihtyy

KaupungistuminenVastuullisuus ja kestävä kasvu 
ohjaavat yrityksiä ja ihmisiä

Osaavasta työvoimasta 
kilpaillaan

Osaajat valitsevat 
työpaikkansa ja 
sijaintinsa. 

Koulutusorganisaatiot ja osaamisen 
kehittäminen ovat tärkeitä kaupungissa 
toimiville yrityksille.

Yritysten, osaajien 
ja kaupunkien täytyy 
panostaa konkreettisesti 
vastuullisuuteen.

Suomessa väestö vähenee 
ja vanhenee ilman
kansainvälistä muuttoa. 

2. Muutostrendeistä mahdollisuuksia 
 – Ohjelman toimenpiteillä tuetaan yrityksiä toimintaympäristön muutosten hyödyntämisessä

6. 5. 4. 

3. 2. 1. 

Arvot 
muuttuvat

Ihmiset muuttavat ja yritykset sijoittuvat 
muuttovoitto-kaupunkeihin.

Automaatio ja ohjelmistopohjaiset palvelut 
kaikilla toimialoilla.

Teknologinen murros muuttaa toimintatapoja radikaalisti.

Teknologinen murros korvaa osan ja luo uusia ammatteja.

Uusia ammatteja ja yrittäjyyden 
muotoja – kasvavien yritysten 
merkitys korostuu.

Riskinä on, että 
nykyiset työllistävät 
ammatit katoavat.

Kansainvälinen kauppa kasvaa
edelleen yleistä talouskehitystä nopeammin.

Osaajat liikkuvat rajoista riippumatta.

Samanaikaisesti arvoketjujen kv-riskejä 
halutaan pienentää. 



Uudenmaan yritysten verovaikutus 38,8 mrd. € 
muodostuu myyntiin, tulokseen, palkkoihin 
ja kiinteistöihin sidotuista eristä 

Suuremmat yritykset kasvavat, 
vievät ulkomaille ja uudistavat 
toimintaansa 

Suomen yrityskentässä PK-yrityksillä on tärkeä rooli ja 
samanaikaisesti suuryritykset luovat ison osan BKT:sta

Maailmantalous on alkanut 
hidastumaan nopeasti

Ohjelma perustuu heikomman 
talouskasvun, korkeampien 
korkojen ja inflaation 
toimintaympäristöön. 

Pienempien yritysten 
haasteena on 
kasvuhaluttomuus ja 
viennin puute.

Tulosta tekevät, työllistävät ja kiinteistöveroja 
maksavat yritykset ovat parhaita 
veronmaksajia kuntien näkökulmasta.

3. Toimintaympäristön ja yrityskentän   
 tilanne luo lähtökohdat ohjelmalle

2. 

4. 

1. 

3. 

Yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 93 % (271 285). 

Pienyrityksiä  5,7 % (16 630), keskisuuria 1,1 % (3 214) ja 

suuryrityksiä 0,2 % (682). Yrittäjistä 68 % on yksinyrittäjiä.

10 suurinta yritystä tuottavat 5,7 % BKT:sta. 
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Yhteensä

323 000
yritystä

Arvolisävero 35 %

Eläkevakuutusmaksu 25 %

Ennakkopidätys palkoista 23 %

Yhteisövero 9 %

Ennakkopidätys osingoista 3,1 %

Työttömyysvakuutusmaksut 2,6 %

Kiinteistövero 0,7 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksut 0,7 %

Ennakkopidätys puun myyntituloista 0,6 %

Ennakkopidätys koroista ja osuuksista 0,1 %

Vero-
jalanjälki

38,8 mrd.
€

LÄHDE: Suuri veroselvitys (6/2021), Keskuskauppakamari



Yksi nopeimmin kehittyvistä 
kasvukaupungeista

    

Turku
Harbour

Hanko
Harbour

Vuosaari
Harbour

Kotka
Harbour

Railway

E75

Helsinki
Airport

Port of
Porvoo

Työvoiman hyvä 
saatavuus ja liikkuvuus

Erinomainen sijainti 
ja saavutettavuus

1. 

2. 

4. 
4. Järvenpään lähtötilanne 
 – Olemme nopeasti kehittyvä kasvukaupunki erinomaisella sijainnilla

15 000 
pendelöi kaupunkiin/
kaupungista päivittäin.

Työvoimaa työssä-
käyntialueella 

900 000.

Järvenpäässä
työvoimaa

23 000.

Alueella 

1,7 miljoonaa
asukasta.

Keudassa 

12 000 opiskelijaa
ja kaikki pääkaupunkiseudun 
koulutusorganisaatiot 

30 minuutin päässä.

Toimitilojen ja tonttien hinnat 
kilpailukykyisemmät kuin 
kehäteiden sisäpuolella.

4 juna-asemaa, 
välittömästi E75-moottoritien 
vieressä ja hyvät liikenneyhteydet 
kaikkialle.

Asunto- ja 
asukasmäärä 
jatkaa 
kasvuaan.

2010 2020 2030 2040
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Yritysten kasvua tukeva 
väestörakenteen kehitys.

Kuntien välisessä nettomuutossa 
olemme kärkisijoilla.

Yritystoiminnan indikaattorit 
osoittavat hyvään suuntaan.

Kokonaisliikevaihto 
kasvussa n. 1,2 mrd. €
1,3 mrd. €

1,2 mrd. €

1,1 mrd. €

1 mrd. €

0,9 mrd. €

0,8 mrd. €
2016                 2017                 2018                 2019                 2020

Työpaikat 
kasvussa
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E12

E18 101

E18

Railway

Port of
Helsinki

West
Harbour

Järvenpäässä toimii yli

3 000 yritystä
ja uusia tulee noin 300 vuosittain.

3. 



ITSENSÄ TYÖLLISTÄJÄT JA UUDET YRITYKSET > 3 000 KPL

Pienet työllistäjät >5

Työllistäjät > 10

Keskisuuret työllistäjät > 50

Merkittävät työllistäjät > 100

Suuret työllistäjät > 500 2 kpl

3 kpl

13 kpl

49 kpl

98 kpl

Kiinteistöala 22 %

Teollisuus 16 %

Rahoitus ja vakuutus 9 %

Ammatillinen, tiet. ja tekn. 4 %

2 %

Kauppa 20 %

Rakentaminen 15 %

Elintarvike ja juomat 7 %

Hallinto ja tukipalvelut 3 %

1 %

0,5 %

Kuljetus ja varastointi

Majoitus ja ravitsemus

Informaatio ja viestintä

Suurimpia toimialoja ovat vireää kaupunkielämää edistävät kiinteistöala 
ja rakentaminen (KIRA-ala), kauppa sekä suuri työllistäjä ja tuotteita 

vievä teollisuus, jossa erikoisalanamme on elintarvikeala.

Muualta 
kaupunkiin 
sijoittuvat 
yritykset

Uudet yrittäjät

Nykyisen yrityskannan kasvun ja kehityksen tukem
inen

5. Järvenpään nykyinen yrityskanta antaa 
 hyvät lähtökohdat kasvulle 
 – Työllistävien ja verotuloja tuottavien yritysten käynnistyminen, houkuttelu muualta ja nykyisten 
  yritysten kasvun tukeminen on tärkeää 

1. Ammatista 
elinkeinoksi 

2. Yrittäjästä 
yritykseksi

3. Johdetta-
vaksi liike-

toiminnaksi 

4. Strategista
 yrityksen 

elinkaaren
 johtamista

Järvenpään yritysten liikevaihdon jakauma toimialoittain.



Seudun 
osaamisfokuksen 

korostaminen 
ja siihen 

panostaminen

6. Yritysten, sidosryhmien ja referenssi-
 kaupunkien haastatteluiden yhteenveto  

1.
Positiivinen viestintä 

tärkeää yritysten 
näkyvyydelle ja 

kaupungin imagolle.

2.
Työntekijät rakentavat 

menestyksen. 

Työntekijöiden 
saatavuus ja viihtyvyys 

tärkeää.

3. 
Toimitilat ja 

tontit toiminnan 
perusedellytyksiä.

Logististen yhteyksien ja 
keskustan kehittäminen 

tärkeää.

4. 
Kasvu ja kansain-

välistyminen 
vaativat tukipalveluita

 ja rahoitusta.

Osana Yritys- ja elinkeino-ohjelmaa haastateltiin henkilö-
kohtaisesti yli 50 järvenpääläistä yritystä. Lisäksi tehtiin 
sidosryhmähaastatteluja mm. koulutusorganisaatioille, 
yrittäjäjärjestöille ja kauppakamarille sekä kaksi vertailu-
kaupunkihaastattelua, toinen Suomessa ja toinen Ruotsissa.

5. 
Pitovoimaa nykyisille 

ja veto- ja 
käynnistysvoimaa 
uusille yrityksille.

6. 
Näkyvyyttä ja 

profilointia 
kärkiyrityksille ja 

-toimialoille.

7. 
Aktiivinen ja 

konkreettinen 
yhteistyö 

avainasemassa.

Yritykset, kunta, 
elinkeinotoimijat, 

koulutusorganisaatiot.

Päähuomiot referenssikaupunkien haastatteluista:
Yrittäjyyskulttuuri 

ja sen 
tukeminen

Aito yrittäjyyden 
kunnioitus ja 
siihen liittyvä 

aktiivinen 
yhteistyö

Haastattelut on tehty yhteistyössä
Oy Sailer Research & Development Ltd.:n kanssa.



4.
Kehitämme 

yritysympäristöä
Pitkäjänteinen tontti- ja 

toimitilakehitys, 
asiantuntijayritysten 

tilat ja palvelut 
(KasvuHub) 

 

5 .
Tuemme 

kärkialojen 
kasvua

Järvenpään 
kärkialat: 

7. Yritys- ja elinkeinopalvelu- 
 toimintaamme ohjaavat linjaukset
 – Yritysten kasvua, sijoittumista ja Järvenpään 
  yritysystävällisyyttä tukevat palvelut

Teollisuuden 
kasvuverkosto 

Kiinteistö- ja 
rakentamisalan
kasvuverkosto

Elintarvikealan 
kasvuverkosto

Kaupan ja 
palveluiden 
kasvuverkosto1.

Viestimme yritysten 
onnistumisista ja 

mahdollisuuksista
Yrityksiä kannustava, 

tukeva ja houkutteleva 
toimintakulttuuri ja 

kaupungin imago

2.
Vahvistamme 

kasvua ja 
kansainvälistymistä

Kasvupalvelut kasvutahtoisille 
ja uusille Juuret 

Järvenpäässä 
-yrityksille

3.
Panostamme 

työvoiman 
saatavuuteen ja 

osaamiseen
Työvoiman saaminen ja 

kehittäminen

6.
Kumppanimme Keuke 

tuottaa yritysneuvonta-
palvelut koko yrityksen 

elinkaaren ajan



Juuret 
Järvenpäässä -viestintä

Kärkialojen Invest in -markkinointi ja
myyntikampanjat, sijoittumispalvelut

Viestimme yritysten onnistumisista 
ja mahdollisuuksista

Panostamme työvoiman 
saatavuuteen ja osaamiseen

Tuemme 
kärkialojen 
kasvua

Yritys-
neuvonta-
palvelut

Kasvuvalmennus- 
ja Kasva maailmalle

 -palvelut

Tulevaisuuden työnantaja, työvoima
ja mahdollisuudet Järvenpäässä

-palvelukokonaisuus

Yritysalue-
tiekartta ja

investoinnit

Kansainvälisen työvoiman
hyödyntämisen -palvelut

Asiantuntijayritysten
tilat ja palvelut

(KasvuHub)

Kiinteistö- ja rakentamisalan
kasvuverkosto

(KIRA)

Yrityksen kasvu ja
kansainvälistyminen

Kaupan ja
palveluiden

kasvuverkosto

Omistajan-
vaihdokset

Teollisuuden
kasvuverkosto

Yrityksen
perustaminen

Elintarvikealan
kasvuverkosto

Liiketoiminnan
kehittäminen

Vaikuttaminen työssäkäyntialueen toimivuuteen 
ja logistiseen sujuvuuteen

Uusien Juuret 
Järvenpäässä -yritysten 

kasvuperkaus

Vahvistamme kasvua ja 
kansainvälistymistä

Kehitämme 
yritysympäristöä

8. Kärkitoimenpiteet
  – Yritysten kasvua, sijoittumista ja Järvenpään yritysystävällisyyttä konkreettisella 
   tekemisellä ja viestinnällä

3.

5.

2.

4.

6.

1.



Hyvinvoivat yritykset, 
joita autetaan eri 

tilanteissa. Yritykset 
työllistävät ja 

tekevät yhteistyötä 
monipuolisesti. 

Yritykset kasvavat 
ja kansainvälistyvät, 

syntyy uusia 
menestyviä 

yrityksiä. 

Yritykset tuottavat 
palveluita vireään 

kaupunkiin 
ja tukevat sujuvaa 

asioiden hoitumista.

9. Tavoitteet 
 ja mittarit
  –  Hyötyä niin yrityksille kuin   
   Järvenpään kaupungille

Tavoite 1: Tavoite 2: Tavoite 3:

Yritys- ja elinkeino-ohjelma tuo konkreettisia palveluita Järvenpäässä toimivien 
yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukemiseen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. 

Hallittu ja kestävä 
kasvu 

Vireä kaupunki Ajoissa auttaminen

Mittarit:
1. Kasvavien yritysten määrä 2026: 440 kpl, 2030: 530 kpl
2. Työpaikkaomavaraisuusaste 2026: 69 %, 2030: 73 %
3. Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu 2026: 1,5 %/v, 2030: 1,5 %/v
4. Keskustan ja ranta-alueiden kaupalliset palvelut parantuneet



Katso yritys- ja elinkeino-ohjelman video

www.youtube.com/watch?v=Mi1jZAfD6Bw


