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NK Johdanto
hunnan menestymiseen vaikuttavia avaintekijöitä ovat eäinkeinorakenteen
monipuoäisuus ja eäinkeinoeäämän vireys sekä yäipäänsä yksityinen yrittäjyysK
vritysten mukanaan tuomat työpaikat ja paäveäut houkutteäevat uusia asukkaita
ja tuovat näin verotuäojaK Tämä kehitys on väättämätöntä kunnan menestystarinan
äuomisessaK
vritysten menestymiseääe on tärkeätäI että kunnaääiset peruspaäveäutI äiikenneJ
ja kunnaääistekniset asiat sekä kuntataäous ovat hyvässä kunnossaK Työvoiman
ja kunnan asukkaiden kannaäta varsinkin työpaikatI mutta myös asumisen
viihtyvyysI kouäutuspaäveäut sekä harrastusJ ja virkistysmahdoääisuudet
ovat avainasemassaK vrittäjät mittaavat kunnan yritysystäväääisyyttä muun
muassa arvioimaääaI miten kunta panostaa eäinkeinotyöhön ja miten kunnassa
eäinkeinoasioita käsiteäääänK hunnan päätöksenteon äaatu ja nopeus heijastuvat
paikaääiseen yritysiämastoonK
ln tärkeätäI että kuntaorganisaatiossa eäinkeinoJohjeämatyötä tehdään suunniteääusti
ja määrätietoisesti jatkuvana vuosittaisena prosessinaK lhjeämatyössä
on syytä korostaaI että kunta kohtaa yrittäjän ja eäinkeinoeäämän kaikiääa
eri kunnaääishaääinnon sektoreiääaK gokainen viranhaätija ja äuottamusmies voi
omaääa saraääaan tehdä arvokasta eäinkeinopoäitiikkaaK pe ei oäe peäkästään
kunnanjohtajan tai eäinkeinoasiamiehen ”yksinoikeus”K
Asiakasäähtöisyys eäinkeinoasioita mietittäessä toteutuu ottamaääa yrittäjät
mukaan ohjeämatyöhönK maikaääinen yrittäjäyhdistys tarjoaa kunnaääe käytännönääheisen
työkaäun vuosittaiseen työskenteäyynK
Tämä eäinkeinopoäiittinen ohjeäma on tehty yhteistyössä paikaääisen yrittäjäyhdistyksenI
Aäavieskan vrittäjät ry:n kanssaK iisäksi ohjeämaan on otettu mukaan seutukunnaääinen
tarkasteäunäkökuämaK lhjeäman tekemisessä on hyödynnetty puomen vrittäjien kokoamaa
eäinkeinopoäiittisen ohjeäman työkirjaa ja sen sisäätörakennettaK
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OK hunnan tehtävä eäinkeinopoäitiikan edistäjänä
OKNK ToimintaJajatus
Aäavieskan kunta toimii aktiivisena eäinkeinopoäitiikan toteuttajana niinI että kunnassa on hyvät
eäinkeinotoiminnan edeääytyksetK hunta toimii aktiivisena yhteistyökumppanina eäinkeinojen
kehittämisessä ja työpaikkojen äuonnissa kunnan eri osat tasapuoäisesti huomioidenK
OKOK sisio
Aäavieskan kunta on vireäI yritystoiminnaätaan viäkas kunta keskeäää väivieskan seutukuntaaK
hunnan eäinkeinotoiminta tunnetaan erityisesti osaamisestaan puuJ ja metaääiteoääisuudessa
sekä vireästä pienyritystoiminnasta ja paäveäuistaI joiden markkinaJaäue on Aäavieskaa
äaajempiK
OKPK ToimintaJajatuksen toteuttaminen
ToimintaJajatusta toteutetaan mmK
- kaavoittamaääa tontteja eäinkeinoeäämän tarpeisiin
- rakentamaääa tiäoja yritysten käyttöön
- äainoittamaääa yritysten tiäojen rakentamista
- huoäehtimaääa neuvontapaäveäujen toimivuudesta
- käyttämääää oman kunnan paäveäuja hankintasäännösten puitteissa
- järjestämääää asuntoja ja hyviä peruspaäveäuja kuntaäaisiääe

PK kykytiäan kuvaus
PKNK EäinkeinoJ ja väestörakenne
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PKOK fnfrastruktuuri
Aäavieskan sijaitsee luäun ääänin eteääosassa keskeäää väivieskan seutukuntaaK luäuun on
matkaa N4R kmI väivieskaan NR km ja haäajoeääe OP kmK hunnan haäki virtaa haäajokiK
heskusta on sijoittunut joen pohjoispuoäeääeK heskustassa sijaitsevat tiiviisti kaikki kunnan
peruspaäveäut; kunnanvirastoI terveyskeskusI vanhainkotiJpaäveäutaäoI toimintakeskusI
perhekotiI päiväkoti ja kouäukeskusK goen eteääpuoäeääa kunnan ääpi kuäkee vaätatie OTK
saätatien varteen on sijoittunut teoääisuuttaI mmK muurakenteen ja bäementin teoääisuusaäueetK
oisteyksessä kunnan sisääntuäoväyäääää sijaitsee huoätoasemaK
hunnaääa on kaavoitettua teoääisuustonttia muurakenteen aäueeääaK Aäueen rakennetut tontit
ovat käytössä ja vapaiäta teoääisuustonteiäta puuttuu kunnaääistekniikkaK oautiontien
teoääisuusaäueeääa kunnaääa on maareserviäI mutta kaavoitettu tonttimaa puuttuuI eikä aäueeääa
oäe kunnaääistekniikkaaK
PKPK maäveäurakenne
hunnassa on toimivat ja tasokkaat kuntapaäveäutK hunnantaäon yhteydessä toimii
terveyskeskusI joka on osa sieskan terveydenhuoätokuntayhtymääK hunnan peruspaäveäut
ovat kunnossaI eäintarvikekauppoja on koäme ja kunnassa on myös äukuisia erikoispaäveäujaI
joiden markkinaJaäue on omaa paikkakuntaa äaajempiK
lman kunnan ja aäueen paäveäut ovat käytettävissä puoäen tunnin ajomatkan sisääääK
PK4K huntaJanaäyysi
sahvuudet
- vahva perusmaataäous
- osaaminen puuteoääisuudessa
- osaaminen maataäousJ
koneteoääisuudessa
- monipuoäinen pienyritystoiminta
jahdoääisuudet
- keskeinen sijainti seutukunnassa
- hyvät peruspaäveäut
- kyäien yritystoiminnan kehittäminen
- asuntotuotanto

eeikkoudet
- kuntataäous
- infran heikko taso
- tonttimaan puute
- maataäouden tiäusrakenne
rhat
- keskittyminen aäueen keskuksiin
- poismuuttoI väkiäuvun kehitys

S

4K Eäinkeinopoäitiikan toimintaperiaatteet
4KN väeistä
hunta pyrkii omaJaäoitteisesti ja yhteistyössä aäueen toimijoiden kanssa turvaamaan oäemassa
oäevat työpaikat sekä edistämään uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistäK
4KOK Tavoitteet eäinkeinopoäitiikaääe
hunnan eäinkeinopoäitiikka pyrkii parantamaan yrittäjien toimintaedeääytyksiä varmistamaääa
äaajentavien yritysten toimintamahdoääisuudet paikkakunnaääaK kuoria pyritään saamaan
paikkakunnaääe tarjoamaääa tasokkaita asuntoja ja tonttejaK vrittäjyyttä edistetään seuduääisiääa
hankkeiääaK

5K Eäinkeinopoäitiikan toimintaäinjat
5KN vhteistyö ja verkottuminen
huntaJ ja seutukuntayhteistyö
Aäavieskan kunta toimii väivieskan seutukunnassaK hunta osaääistuu seuduääisen
eäinkeinopaäveäun kehittämiseenK peuduääiset eäinkeinopaäveäut aäoittivat toimintansa NKVKOMMPK
hokeiäujakso kestää vuoden OMM4 äoppuunK suonna OMMR seuduääisia eäinkeinopaäveäuja
toteutetaan pysyvänä toimintanaK
vhteydet maakuntaJ ja vaätionhaääintoon
hunta on aktiivisesti yhteydessä maakuntaJ ja vaätionhaääintoon; mohjoisJmohjanmaan äiittoonI
mohjoisJmohjanmaan TeJkeskukseenI mohjoisJmohjanmaan ympäristökeskukseenI
tiehaääintoonI äääninhaääitukseen sekä eri ministeriöihinK
hansainvääinen yhteistyö
hunnaääa on ystävyyskuntayhteistyötä siron iuunjan kanssaK juutenkin yhteyksiä siroon on
hoidettu mmK siron sisäministeriön kauttaK juiäta osin kansainvääisessä yhteistyössä oääaan
mukana seutukunnaääisesti tai maakunnaääisestiK

T

vhteydet yrittäjiinI yrittäjävaätuutettuihin ja yrittäjäjärjestöihin
hunta on säännöääisessä yhteydessä yrittäjiin ja yrittäjäjärjestöönK vrittäjäyhdistyksen kanssa
järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteispaäaveriI jossa suunniteääaan yhteistyötäK
vrittäjiääe asioista tiedotetaan joko paikaääisessa äehdessä tai henkiäökohtaiseääa tiedotukseääaK
hunnan johto yhdessä eäinkeinojohdon kanssa järjestää vieraiäuja paikkakunnaääa toimiviin
yrityksiinK
pidosryhmäyhteistyö
hunta on tiiviissä yhteistyössä aäueen kehittämisorganisaatioiden kanssaK jmK kunta käyttää
heskiJmohjanmaan ammattikorkeakouäun tutkimuspaäveäuyksikkö Centrian paäveäujaK
Tiedotus
hunnan eäinkeinoasioista tiedotetaan mahdoääisimman avoimesti ja aktiivisestiK
Tiedottamisvastuu on kunnanhaääitukseääaK

5KOK Eäinkeinoeäämän kehittäminen
vrittäjyyskasvatus
vrittäjyyskasvatus kuuäuu peruskouäun opetussuunniteämaanK vrittäjyyskasvatus on yksi
seuduääisen eäinkeinopaäveäun toimenpiteistäI joita hoidetaan myös yhteisesti koko
seutukunnan aäueeääa mmK eriäaisiääa projekteiääaK Toimivat yrittäjät osaääistuvat
mahdoääisuuksien mukaan yrittäjäpersoonien ja yritystoimintaa suunnitteäevien kouäutukseen
ja mentorointiinK
vritysiämasto
vritysiämaston kehittymistä seurataan heskiJmohjanmaan vrittäjien tekemääää kyseäyäääI johon
yrittäjäyhdistyksen haääitus vastaa vuosittainK
eanketyöI projektitI yrittäjyyden edistäminen
määsääntöisesti kunta pyrkii hyödyntämään seuduääista hanketyötäI sekä tuomaan esiin
kunnan yritysten tarpeita hankkeiden toteuttamisessaK huntakohtaisten erityiskysymysten
ratkaisemiseksi voidaan suunniteääa ja käynnistää omiakin hankkeitaK
TonttiJ ja toimitiäapoäitiikka
hunnan omistama kehitysyhtiö Aäavieskan kehityskeskus ly on toimijana yritysten
toimitiäakysymyksissäK saätuusto on vahvistanut eriääiset ohjeetI joiden mukaan kehityskeskus
ly toimiiK

U

Toimitiäojen rakentaminen Evaätuuston vahvistamat toimintaohjeet)
· yrityksen toimitiäojen rakentaminen
· toimitiäojen rakentamisen äainoittaminen
· toimitiäojen äunastaminen
· noudatetaan yritystoiminnan tukemisesta annetun äain ENMSULOMMM) ja asetuksen
ENNVVLOMMM) määräysten äisäksi seuraavia ehtojaI eääeivät ne oäe ristiriidassa äain ja
asetuksen kanssa
· äunastusaika enintään NR vuotta
· äainaJaika NM J NR vuotta
· korko euribor S tai NO kk H N – 4 B
· vakuutena kiinteistökiinnitys enintään hankintahintaan
· yrityskiinnitys etuoikeudeääa NJP

huntamarkkinointi
hunnan markkinoinnista vastaa kunnanjohtaja yhteistyössä muiden paäveäuvastaavien
kanssaK jarkkinoinnissa hyödynnetään kunnassa toimivia yrityksiäK Aäavieskaäaisia yrityksiä
markkinoidaan kunnan sisääntuäoväyään varreääa sekä informoidaan yritysten sijaintia
kehitettävän karttajärjesteämän avuääaK
houäutusI työvoiman saatavuus
houäutetun työvoimaan saatavuuden turvaamiseksi tehdään yhteistyötä aäueen
työvoimatoimistonI seuduääisten osaamishankkeiden ja osaamisorganisaatioiden kanssaK
peävitetään puuteoääisuuden työvoiman riittävyyttä ja järjestetään mahdoääista
työpaikkakohtaista kouäutusta työvoiman turvaamiseksiK
maikaääiset hankinnat
hunta pyrkii suuntaamaan hankintansa paikaääisiääe toimijoiääe hankintaäain puitteissaK
Tarjouspyyntöjä äähetettäessä otetaan huomioon paikaääiset toimijatK mienemmät
kertahankinnatI joita ei kiäpaiäutetaI tehdään mahdoääisuuksien mukaan oman paikkakunnan
yrityksistä hankintaäain puitteissaK
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5KP Eäinkeinotuet
vritysäainojen takaukset
saätuusto päättää yritysten äainojen takaamisestaK hunta äainoittaa yrityksiä kunnan
kehitysyhtiön Aäavieskan hehityskeskus ly:n kautta toimitiäahankinnoissa EksK edeäää) sekä
voi myöntää kehittämisäainaa vaätuuston erikseen antamien ohjeiden mukaan
vrityksen kehittämisäaina Evaätuuston vahvistamat toimintaohjeet)
· sijoitus yhteen yritykseen voi oääa enintään 4M B yhtiön omasta pääomasta
· äainaJaika enintään 4 vuotta
· korko euribor S tai NO kk H N – 4 B
· vakuus yhtiön haääituksen harkinnan mukaan
· kehittämisäainoja saa oääa yhteensä enintään yhtiön oman pääoman verran
meriaatteet
· hankkeiden riskit on oätava oikeassa suhteessa kunnan taäoudeääiseen kantokykyyn
eivätkä ne saa toteutuessaan vaarantaa kunnan toiminnan jatkuvuutta
· Aäavieskan kehityskeskus ly ei myönnä rahoitusta käyttöpääomaan
Avustukset ja yritysten kehittämishankkeiden rahoitus
hunta voi oääa mukana yritysten kehittämisJ ja markkinointihankkeissaK Aäavieskan kunta
osaääistuu yritysten kehittämisJ ja markkinointihankkeisiin maksamaääa kehittämisJI kouäutusI tai
markkinointihankkeen kustannuksista RM BI enintään N MMM euroaLyritysLvuosiK jikääi
hankkeeseen tuäee jo esimK seuduääista projektirahaI ei kunnaääista tukea enää voi saadaK
juita avustuksia yritystoiminnaääe ei myönnetäI mikääi kunnanhaääitus ei katso avustusasiaa
erityisen painavaksi ja tärkeäksiK
einnoitteäupoäitiikka
einnoitteäupoäitiikassa noudatetaan maätiääisuutta ja kiäpaiäukykyä pyritään parantamaan
yritysystäväääiseäää hinnoitteäuääaK
maäkitsemisetL huomioimiset
hunta paäkitsee vuosittain vuoden yrittäjänK vrittäjäpaäkinto äuovutetaan juhäaääisesti vuoden
viimeisessä vaätuuston kokouksessaK ruden äiikkeen avaajaa tai uusiin tiäoihin muuttajaa
muistetaan kukkasin tervehdyskäynniäää äiikkeen avajaisten yhteydessäK
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5K4K Eäinkeinopoäitiikan resurssit
vritysneuvonta
häytännön yritysneuvonnasta vastaa kehitysjohtajaI joka toimii osaJaikaisesti seuduääisissa
eäinkeinopaäveäuissaK häytettävä työaika eäinkeinoneuvontaan on yhteensä nK 4M B
kokonaistyöajastaK peuduääisten eäinkeinopaäveäujen resurssit ovat kokonaisuudessaan
käytettävissä yritysneuvontaanK
eanketyöhön osaääistuminen
hunnaääa ei oäe omia kehittämishankkeitaI vaan hanketyö on resurssoitu osaksi seuduääista
eäinkeinopaäveäuaK
_udjetointi
bäinkeinobudjetti on vuosittain nK NMM MMM euroaI josta seuduääiseen eäinkeinopaäveäuun ja eri
kehittämisorganisaatioiden kuntakohtaisiin maksuihin menee noin RMKMMM euroaK _udjetin
vaämisteäee kehitysjohtajaK
häytännön eäinkeinoasioiden päätöksenteko
bäinkeinoasioista päättää kunnanhaääitusK hunnan kehitysyhtiö Aäavieskan kehityskeskus toimii
niissä asioissa päätöksentekijänäI jotka vaätuusto on siääe erikseen määrännytK
bäinkeinoJohjeämatyön yäääpito ja tiedotus
bäinkeinopoäiittisen ohjeäman vaämisteäusta vastaa Aäavieskan kehityskeskus lyK saämisteäua
tehdään yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssaK bäinkeinopoäiittinen ohjeäma päivitetään
kerran vaätuustokaudessa tai useamminI mikääi siihen katsotaan oäevan tarvettaK
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SK hehittämistoimenpiteet OMM5 – OMMU
hehittämissuunniteäman toimenpideosa päivitetään vuosittain toimintaJ ja taäoussuunniteäman
käsitteäyn yhteydessä
eankkeen nimiI sisäätö
ja toteuttaja
vritysten
äaajentumishaäukkuuden
seävittäminen
oautiontien
teoääisuusaäueen
kunnostus
Tonttimaan hankinta
vaätatien ääheisyydestä
vritysten internetJ
näkyvyyden äisääminen
jarkkinointitauäuLinfopiste
sisääntuäoväyään varteen
sastaanottohaääin
rakentamisen
seävittäminen
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