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PIELAVEDEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2017–2021
ELINKEINO-OHJELMAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
1. Pielaveden kunta ja yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa ja kolmannen sektorin kanssa
- Luodaan yhteistyöverkostoja ja käytännönläheisiä toimintatapoja julkisen, yksityisen
ja kolmannen sektorin palvelutuotannon välille.
- Säännölliset tapaamiset kunnan ja yrittäjien välillä; tapaamisista tehdään muistiot.
- Yrittäjyyskasvatusta lisätään kouluissa mm. opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelman avulla yhteistyössä yrittäjien kanssa sekä osallistumalla Yrityskylä – tapahtumaan.
- Oppilaitosyhteistyötä tehostetaan yhteistyösopimuksin yritysten ja toisen asteen oppilaitosten välillä.
- Järjestetään ideointitapaamisia yrittäjien, MTK:n ja kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa.
Mittarit:
Yritystyytyväisyyskysely, koulujen vuosisuunnitelmat, suunniteltujen tilaisuuksien toteutuminen

2. Kunnallinen päätöksenteko ja hankinnat tukevat yrittäjyyttä
- Kunta edistää yrittäjyyttä mm. nopealla päätöksenteolla sekä elinvoimaa tukevalla
maankäytön suunnittelulla
- Yritysvaikutusten arviointi otetaan osaksi valmistelua ja päätöksentekoa.
- Yrityksiin vaikuttavista valmistelussa olevista asioista sekä tulevista päätöksistä tiedotetaan mahdollisimman hyvissä ajoin.
- Päivitetään hankintaohjeet ja tiedotetaan tulevista hankinnoista.
- Kunnallisissa ruokapalveluissa käytetään kotimaassa tuotettuja liha-, kala-, maito-,
kasvis- ja viljatuotteita.
- Kuntahankinnat toteutetaan niin, että paikalliset yritykset pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuihin ja menestymään niissä.
- Hankintaosaamista lisätään kuntaorganisaatiossa ja järjestetään hankintaan liittyviä
koulutuksia yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen ja MTK:n kanssa.
Mittarit:
Kotimaisten elintarvikkeiden % -osuus käytetyistä tuotteista, paikallisten tarjoajien
osuus tarjousten määrästä (%), suunniteltujen hankintakoulutusten toteutuminen, yritysvaikutusten arvioinnin toteutuminen, yritystyytyväisyyskysely

3. Alkutuotannon kehittäminen ja aktivointi
- Huolehditaan neuvonnan saatavuudesta ja maataloustoimiston pysyvyydestä paikkakunnalla.

-

Maatilojen tuotteiden uusia myyntikanavia kehitetään ja kartoitetaan maatilojen tuotetarjonta.
Lupamenettelyt esimerkiksi investointien osalta ovat ohjaavia ja joustavia.
Lähialueen metsätalousinvestointien edistäminen.
M-ryhmän toiminnan kehittäminen.
Järvikalan kalastuksen, jalostuksen ja käytön lisääminen.

Mittarit:
Yritystyytyväisyyskysely, Maatilojen lukumäärä/tuotanto, toteutuneet sukupolvenvaihdokset, ammattikalastajien määrä, järvikalan osuus ruokapalveluissa (%), investointien
määrä.

4. Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu Pielavedelle
- Uusien yrittäjien ja yritysten aktiivinen hakeminen
- Tiivis yhteistyö Pielaveden Teollisuushallit Oy:n ja Pielaveden Vuokratalot Oy:n
kanssa
o toimitilamarkkinointi
o mahdollisten uusien tilojen rakennuttaminen
o asuntotuotanto
- Palvelusetelin luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja kohdentaminen
- Sujuvista omistajanvaihdoksista huolehtiminen
- Viestinnässä ja markkinoinnissa edistetään positiivista kuntakuvaa ja siinä huomioidaan eri kohderyhmät elinvoiman näkökulmasta (uudet asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät)
- Palveluopas ilmestyy vuosittain keväällä
- Avustusten tmv. myöntäminen toimijoille, joiden toiminta edesauttaa kuntakuvan rakentamisessa.
- Järjestetään yrittäjäkoulutuksia yhteistyössä Savogrown, yrittäjäyhdistyksen ja
MTK:n kanssa.
Mittarit:
Yhteisöverotulot/yritysten määrä, yritysten määrä verrattuna edelliseen vuoteen, uusien yritysten määrä, uusien olemassa olevien yritysten siirtyminen kuntaan, elinkeinopoliittinen kysely (joka toinen vuosi), asukasluku, omistajanvaihdokset

5. Hyvien toimintaolosuhteiden ja kasvuedellytysten luominen paikallisille yrityksille
- Kehitysyhtiö Savogow Oy tuottaa elinkeinoasiamiespalvelut yrittäjille.
- Toimivien yritysten kasvun tukeminen verkostoitumista ja yritysten välistä yhteistyötä
kehittämällä sekä kannustamalla ja rohkaisemalla yrityksiä kasvuun.
- Kunta edistää tietoliikenneyhteyksien rakentamista kunnan alueella erilaisten rahoitusratkaisuiden avulla.
- Palkitaan vuosittain vuoden kuntatoimija (yritys, yhteisö tai henkilö).
Mittarit:
Yritystyytyväisyyskysely, yritysten nettomäärä, tietoliikenneyhteyksien kehittämisen toteutuminen, investointien määrä.

