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9.5.2018
Vimpelin Elinkeinovaliokunta

Elinkeinovaliokunnan järjestäytymiskokous 14.3.2018
Aika

14.3.2018 klo 17:30-20:00

Paikka

Vimpelin kunnantalo, Patruunantie 15

Läsnäolijat

Esa Salmela
Pasi Arvola
Petri Toppinen
Hannu Särkinen
Vesa Alanko-Luopa
Jari Lakaniemi
Tuomo Hovila
Petteri Pyhälahti
Timo Kärkkäinen
Terhi Honkonen
Susanna Korkiatupa

Poissa

Mika Herrala
Jouni Niemelä
Sanna Laitila

1.

Kokouksen avaus
Vimpelin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Susanna Korkiatupa avasi kokouksen
ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen avauksen jälkeen läsnäolijat
esittäytyivät.

2.

Elinkeinovaliokunnan tehtävät ja tavoitteet
Susanna Korkiatupa esitteli elinkeinovaliokunnan tehtävät ja tavoitteet.
1. Yhteisen elinkeinostrategian laatiminen ja seuranta
2. Yritysten toiveiden ja kehittämisajatuksien välitys kunnalle
3. Hankintapolitiikan läpinäkyvyys
4. Yritysvaikutusten arviointi kunnalliseen päätöksentekoon
5. Työvoiman saatavuus

Vimpelin Yrittäjät ry
| vimpelin@yrittajat.fi | www.vimpelinyrittajat.fi |
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Tarkemmat tiedot valiokunnan tehtävistä ja tavoitteista ovat erillisessä diaesityksessä (liitteenä).

Ensimmäisen toimintavuoden tehtävät ja tavoitteet:
1. Vimpelin kunnan elinkeinostrategian luominen. Valitaan painopistealueet. Kunnan päätöksentekoon työkaluksi ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Mukaillaan nykyistä elinkeinorakennetta, keskustelu matkailusta, minkälaisen roolin haluamme matkailulle antaa, huomioimme sote-maku-uudistuksen sekä maatalousyrittäjät ja myös lähialueiden vahvat teollisuudenalat kuten puuala.
2. Yritysten tämän hetkinen tilanne ja kehittämistavoitteet kuntayhteistyön näkökulmasta. Yhteinen keskustelun avaus ja yhteisen tavoitetilan
asettaminen. Miten varmistetaan osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa teollisuuden yrityksiimme?
3. Kunnan hankinnat. Hyvän hankintakäytännön jalkauttaminen Vimpelissä. Miten tieto saadaan tulevista hankinnoista yrityksiin?
4. Yritysvaikutusten arvioinnin saaminen päätöksentekoon. Kunnallisessa
päätöksenteossa arvioitava tehtävien päätösten vaikutukset yritystoiminnalle (esim. tieliikenteeseen liittyvät, kaavat, rakentaminen, elinkeinopalveluihin liittyvät päätökset jne.) Keskustelu ja yhteinen sopimus,
kuinka tätä noudatetaan. Kuka kunnassa voisi vastata arvioinnista?

3.

Elinkeinovaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Ensimmäisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Lakaniemi ja elinkeinovaliokunnan sihteeriksi Vesa Alanko-Luopa. Puheenjohtajuus toimii
kiertävänä. Kokouksen muistiot toimitetaan sähköpostilla jäsenille ja Vimpelin Yrittäjät ry:n puheenjohtajalle. Muistiot tallennetaan yrittäjäyhdistyksen kotisivuille.

4.

Jäsenet
Ensimmäisellä toimikaudella: (varajäsenet sulkeissa)
Esa Salmela, yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäsen, Plastec Oy (Sari Salmela)
Pasi Arvola, Tikli Oy (Timo Mastokangas)
Mika Herrala, Fibrux Oy ja Maatalousyhtymä Veljekset Herrala
Jouni Niemelä, Lakis Oy
Petri Toppinen, Eurosteri (Hannu Uusitalo)
Sami tai Sanna Laitila, Ristiviitonen Oy
Hannu Särkinen, Särkisen perhekoti Oy (Tiina Särkinen)
Vesa Alanko-Luopa, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu (Jouko Etula)
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Jari Lakaniemi, yrittäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja, Järviseudun Viherrakennus Oy
Ismo Kääriä, Ruukki Construction Oy (Tuomo Hovila).
Petteri Pyhälahti, K-Rauta Pyhälahti (varajäsen tarkentuu myöhemmin)
Timo Kärkkäinen, kunnanjohtaja (Ville Karjalainen)
Terhi Honkonen, kunnanhallitus & kehittämistyöryhmä, (Marko Timo)
Valiokunnan kokoonpanoa voidaan täydentää tai muuttaa toimintakauden edetessä joustavasti.

5.

SWOT-analyysi
Kokouksessa sovittiin, että Susanna Korkiatupa lähettää sähköisen kyselyn
SWOT-analyysin kokoamista varten. Seuraavassa kokouksessa 13.6. käsitellään saatuja esityksiä. SWOT-analyysiä on tarkoitus käyttää Vimpelin elinkeinostrategian valmistelussa hyväksi.

6.

Keskustelussa esiin tulleita asioita
-

Hankintaillat koettiin tärkeiksi kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä

-

Yleisesti tiedottamiseen ja viestintään kaivattiin aktiivisuutta ja positiivisuutta

-

Tontti- ja asuntotarjontaan ja niiden näkyvyyteen kaivataan parannusta
ml. yksityinen tarjonta

-

Voimaantullut toisen asteen koulutusreformi tuo mahdollisuuksia työpaikoilla tapahtuvaan kouluttamiseen. Kouluttajien jalkautuminen yrityksiin tuo myös haasteita oppilaitoksiin. Metallialan ”HighTech”-koulutuksen puute jarruttaa osaajien löytämistä yrityksiin. Alupuolelle
suunnitteilla osaamiskeskittymä Luoma-aholle.

-

Kaivataan yritysmyönteistä kuntastrategiaa

-

Pesäpallolla ei yksin pärjätä, tarvitaan muutakin; Kraatterijärvi, Lakeaharju, luontoreitit, hiihtoladut, palloilulukio jne. Matkailun kannalta
alue on hyvä ja potentiaalinen. Tarvitaan rohkeaa aluemarkkinointia
toimialan liikevaihdon kasvattamiseen. Matkailussa ei ole kuntarajoja.
Lakeaharjun kehittämisen seuraava vaihe tulisi saada käyntiin.

-

Osaamista ja palvelutarjontaa yrityksissä ei tuoda riittävästi esiin, ei tiedetä mitä naapuri tekee. Rekrytointi ja töiden kausiluonteisuus mm. rakennustuoteteollisuudessa tuovat omat haasteensa yrityksiin. Voisiko
esim. työpaikkaportaali tuoda asiaan helpotusta?

-

Vastaanottohallia kaivataan uusien yritysten aloitusvaiheeseen. Investointivaraus 500 t€ on tehty kunnassa. Tarkemmat suunnitelmat ja aikataulu ovat vielä auki.
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7.

-

Valokuituyhteys Vimpelin keskustaan olisi saatava pian

-

Yrittäjänpäivän 5.9. hyödyntäminen; esim. valtuutettujen vierailu Vimpelin yrityksiin

Seuraava kokous
Elinkeinovaliokunnan seuraava kokous pidetään 13.6. klo 17:30. Paikkana
on Vimpelin kunnantalo.

Muistion laati

Vesa Alanko-Luopa, JPYP

