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Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty
v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa
20.10.2010
Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa
strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja
toteutusta
Pyrkimys löytää tekijöitä, joihin kunta
toiminnallaan voi todella vaikuttaa







Avoin yleisötilaisuus 3.12.2013 yhteistyössä
Maaseudun Sivistysliiton kanssa
Juuan yrittäjien, kunnan ja Josek Oy:n avoin
yrittäjäilta 26.2.2014, teemana matkailu
Saatu toimijakentän palaute kunnan
elinkeinojen kehittämistoimintaan liittyen
Elinkeinojen kehittämistoimikunta käsitellyt
päivitystyötä, erilliset työpalaverit 27.3.2014
ja 23.4.2014. Mukana Josek sekä Juuan
yrittäjien ja MTK:n edustajat.
-> elinkeinostrategian päivityksen 0-versio

kunnanvaltuusto xx.xx.2014

1.

2.

3.

Kunnallinen päätöksenteko tukee
yrittäjyyttä
Viestintä ja markkinointi tukee
elinvoimaisuutta
Uutta elinvoimaa ja työpaikkoja
kärkihankkeilla

Toimenpiteet:


Juuka hakee aktiivisesti uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Lisäksi tuetaan sukupolvenvaihdoksia sekä uusien palvelumallien ja tekniikoiden kehittämistä sekä käyttöönottoa



Juuan kunta perustaa pk-yritystoiminnan kehittämiseksi kehittämisrahaston



Kunta toimii aloitteellisesti ja koordinoi elinkeinoelämän kehittämistä yhteistyössä
yritysten sekä kehittämisorganisaatioiden kanssa








Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan rakentamalla tarvetta vastaavasti yritysten
tarvitsemaa kunnallistekniikkaa sekä kaavoittamalla uusia yritys/teollisuusalueita.
Toimitilakysymyksiä ratkotaan yhteistyössä yrittäjien kanssa esille tuotujen tarpeiden
ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.
Yritysten kehittymis- ja kasvumahdollisuuksia parannetaan aktiivisella hanketyöllä
Kunta pyrkii tekemään hankintoja oman kunnan yrityksiltä EU- ja kilpailuttamissäädösten puitteissa. Hankinnoista vastaaville järjestetään koulutusta ja ohjeistusta
hankintojen suunnittelemiseksi paikallisten yrittäjien osallistumisen mahdollistavalla
tavalla.
Otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi

Toimenpiteet:


Markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmallisuus ja oikeaaikaisuus, vastuuhenkilön nimeäminen, työsuunnitelma: mitä
viestitään ja kenelle?



Sisäisen viestinnän yhteys elinkeinotoimintaan tulee selkeyttää



Teemoitettu markkinointiviestintä: uudet asukkaat, uudet
kesäasukkaat, yrittäjät



Toimijoiden yhteistyön etujen tunnistaminen ja hyödyntäminen



Kunta harjoittaa yritysviestintää ja -yhteistyötä tasapuolisesti ja
laaja-alaisesti. Yhteistyöhakuisesta ilmapiiristä ja positiivisesta
kuntakuvasta ovat vastuussa sekä kuntaorganisaatio että
yrittäjät.

1. Laajakaista ja siihen liittyvät palvelut
2. Turunkankaan teollisuusalueen avaaminen
(kaavoitus ja kunnallistekniikka)
3. Maatalous ja maaseutuelinkeinot, Maitoa markkinoille –
vakuussäätiön mahdollisuuksien hyödyntäminen
4. Jääosaaminen
5. Biotalous – paikallisesti tuotettu energia (sähkö, lämpö,
liikenne) ja biokierrätys (esim. jätteiden hyödyntäminen)
6. Elinkeinojen kehittämistoiminnan uudelleen
järjestäminen ja kehittämisrahaston käyttöönotto
7. Asumisen ja matkailun kehittäminen: rantaasemakaavoitettujen kohteiden hyödyntäminen

Hanke

Toimenpide

vastuutaho

1. Laajakaista ja
siihen liittyvät
palvelut

Hanketoimiston avaaminen /
Ellinkulma

Juuan kunta yhteistyössä
osuuskunnan kanssa

Tiedottaminen ja markkinointi
(uudet liittyjät)

Kunta yhteistyössä
osuuskunnan kanssa

Tuetun runkolinjan rakentaminen
v. 2014

Osuuskunta

Laajakaistan aktiivinen
hyödyntäminen kuntapalveluissa

kunta,
kehittämisorganisaatiot

kaavoitus ja kunnallistekniikka

Juuan kunta/tekninen
toimi, vesiosuuskunta

Seudullisen maaseutuohjelman
toteuttaminen

Juuan kunta, Joensuun
seudun maaseutupalvelut,
MTK-Juuka, pro Agria,
Vaara-Karjalan Leader

Maitoa markkinoille –
vakuussäätiön perustaminen
(11/2014) toiminnan
käynnistyminen (2015)

proAgria, Joensuun seudun
maaseutupalvelut, Juuan
kunta

2. Turunkankaan
teollisuusalueen
avaaminen
3. Maatalous ja
maaseutuelinkeinot,
vakuussäätiön
toteutus

Hanke

Toimenpide

4. Jääosaaminen Jäärakentamisen ja
matkailupalveluiden
kehittämisprojekti

vastuutaho

Juuan kunta ja
Eindhovenin yliopisto

Lumi- ja
jääohjelmapalveluiden
kehittäminen

Yritykset,
kehittämisorganisaatiot,
yhdistykset, kunta

Kansainvälinen markkinointi,
viestintä, tarinankerronnan
jatkaminen, pääkohdemaa
Hollanti

Eindhovenin yliopisto ja
Juuan kunta

Hanke

Toimenpide

vastuutaho

5. Biotalous –
paikallisesti
tuotettu energia
(sähkö, lämpö,
liikenne) ja
biokierrätys
(esim. jätteiden
hyödyntäminen)

Lämpölaitosten yhteistyökysymysten
selvittäminen (Juuka, Nurmes, Valtimo)

Juuan ja Valtimon
kunnat, Nurmeksen
kaupunki

Aktiivinen osallistuminen valikoituihin
biotalouden kehittämishankkeisiin

kunta, yritykset

Tuulivoiman tuotantohankkeiden edistäminen

kunta

Pitkän aikavälin (15-20 vuotta) tavoitteena
uusiutuvaan energiaan pohjautuva
energiaomavaraisuus - > kuluvan
suunnittelukauden toimenpiteenä sähkön
(tuuli, aurinko) ja liikennepolttoaineiden
(biokaasu) tuotantoa pohjustavien toimien
toteutus

kunta, yritykset,
kehittämisyhtiöt

Pohjois-Karjalan biokaasuverkoston
yhteistyökumppaniksi hakeutuminen

kunta, ProAgria

Selvitys biokaasulaitoksen ja liikennekaasun
tankkausaseman rakentamisesta Juukaan

kunta, kehittämisyhtiöt,
ProAgria

Energia- ja materiaalitehokkuutta kehittävään
hankkeeseen osallistuminen

kunta, kehittämisyhtiöt,
yritykset

Hanke
6. Elinkeinojen
kehittämistoiminnan
uudelleen
järjestäminen

Toimenpiteet

Vastuutaho

Kehittämisrahaston perustaminen

Juuan kunta

- Sijoittajien hankinta

Kunta yhdessä
institutionaalisten
sijoittajien/muiden
sijoittajien ja
kehitysyhtiön
kanssa

- Rahaston perustaminen
- Yhtiön/sääntöjen laadinta

7. Asumisen ja
matkailun
kehittäminen:
ranta-asemakaavoitettujen
kohteiden
hyödyntäminen

Kunta kaavoittaa ja kehittää viihtyisiä ja
kunta, yritykset
toimivia asuin- ja vapaa-ajan alueita,
jotka vastaavat mahdollisimman hyvin
todelliseen kysyntään. Uusia
ympärivuotisen ja vapaa-ajan asumisen
alueita suunnitellaan ensisijaisesti
olemassa olevan asutuksen ja infran
yhteyteen niin taajamassa kuin hajaasutusalueella. Kunta huomioi
kaavoituksessa ja rakentamisessa luontoja virkistysarvojen turvaamisen ja kestävän
kehityksen periaatteet.
kunta, yritykset,
Vapaa-ajan messujen järjestäminen
Asuntomessut ry










Kärkihankkeet: vaativat yhteistyökumppaneita. Etenemisen
vuotuinen raportointi osana toimintakertomusta.
Tiedotustoiminta: Nettisivujen käyttäjämäärät,
Sidosryhmien tyytyväisyys (kyselyt/keskustelut/palaute)
Tilastotiedot yritystoiminnan kehitykseen ja julkiseen
rahoitukseen liittyen
Elinkeinojen kehittämistoimikunnan vuosittainen
seurantakatsaus, tiedoksi kunnanhallitukselle mahdollisia
uusia linjauksia varten
Varsinaisen strategianpäivittämissykli 3 vuotta
Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa –
toteutustavan selvitys, käyttöönoton aikataulutus

