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1. Yleistä
Elinkeino‐ ja kilpailukykyohjelmalla pyritään vahvistamaan yritystoiminnan edellytyksiä ja edistämään elin‐
keinoelämän kilpailukykyä Äänekosken kaupungin alueella. Päämääränä on aidosti kansainvälisen ja moni‐
puolisen korkean teknologian yrityskannan sekä monipuolisen pk‐yrityskannan toiminta‐ ja kasvuedellytys‐
ten tukeminen ja kehittäminen ja tätä kautta työpaikkojen lisääminen.
Äänekosken kaupungin yritystoimintaa tukevia vahvuuksia ovat:






Logistisesti hyvä sijainti ja saavutettavuus
Maailmanlaajuisesti tunnettu biotalousekosysteemi – Bioprovinssi
Yritysten vahva T&K ‐panostus
Aidosti kansainvälinen yritysympäristö
Pohjoisen Keski‐Suomen palvelukeskittymä

2. Yhteys kaupunkistrategiaan
Elinkeino‐ ja kilpailukykyohjelma toteuttaa Äänekosken kaupunkistrategian Asiakas –näkökulman strate‐
gista päämäärää Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski ja päämäärän kriittisiä menestysteki‐
jöitä



Kilpailukykyinen elinkeinoympäristö ja laadukkaat elinkeinopalvelut
Työllisyyden edistäminen

3. Nykytila ja toimintaympäristö
Viime vuosina Äänekoskelle on perustettu uusia yrityksiä huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuo‐
sian. Kuitenkin vuonna 2015 yritysten lukumääräinen kasvu on alkanut uudelleen. Biotuotetehdasinvestoin‐
nin rakentamisen varmistuminen osaltaan on varmasti vaikuttanut myönteisesti yritysten nettolukumäärän
kasvuun.
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Taulukko 1Yritysten lukumäärän kehitys

Yhteisöveron tuotto Äänekoskella on perinteisesti ollut varsin hyvää verrattuna Keski‐Suomen muihin kun‐
tiin nähden. Viime vuosina yhteisöveron tuotto verrattuna kaikkiin Suomen kuntiin nähden on ollut selvästi
parempaa. Varsinkin suuret teollisuuden toimijat tuottavat Äänekoskelle huomattavasti yhteisöverotuot‐
toja.

Taulukko 2 Yhteisöverotuoton kehitys
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Taulukko 3 Työpaikkakehitys

Rakenteellinen muutos teollisuuden työpaikkojen osalta näkyy tilastoissa työpaikkojen lukumäärän vähen‐
tymisenä. Kuitenkin kaupungin työpaikkaomavaraisuusaste on pysynyt varsin hyvänä tästä huolimatta.

Taulukko 4 Työpaikkaomavaraisuusasteen kehitys

Biotuotetehdasinvestoinnin varmistuminen on edesauttanut liiketonttien myynnin myönteisen kehittymi‐
sen. Tämä trendi on jatkunut myös vuonna 2016. Muu rakentaminen ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Ta‐
lorakentamisen odotetaan kuitenkin kasvavan voimakkaasti lähivuosina kaupungin uusien kaavojen (kes‐
kusta, Kotakennäs, Hirvimäki, Koillisranta) myötä.
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Taulukko 5 Kaupungin omistamien tonttien luovutus

4. Elinkeino‐ ja kilpailukykyohjelman mittarit, kärkitavoitteet ja toimenpiteet:
Mittarit elinkeino‐ ja kilpailukykyohjelmalle ovat:








Yritystyytyväisyyskysely
Imago‐selvitys
Yritysten lukumääräinen nettokasvu
Uusien työpaikkojen lukumääräinen nettokasvu
Työpaikkaomavaraisuusaste
Luovutettujen yritystonttien määrä
Yhteisöveron tuotto (M€)

Vastuutaho: Elinvoimayksikkö, kaavoitus
Elinkeino‐ ja kilpailukykyohjelman tärkeimmät toimenpiteet on koottu viiden kärkitavoitteen alle, jotka
ovat:
1. Kilpailukykyinen toimintaympäristö
o Vetovoimaisen kaupunkikeskustan rakentaminen
 Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta ‐suunnitelman toteuttaminen
o

Aluekehittäminen – kaupunkiseutuyhteistyö


o
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Yhteistyön tiivistäminen Jyväskylän kanssa (yhteiset tilaisuudet)

Suunnitellaan ja rakennetaan yrityksien toiminta‐alustat
 Kaavoitetaan monipuolisia työpaikka‐alueita (master plan –suunnitelmat)
 Turvataan riittävä, hinnaltaan kilpailukykyinen ja monipuolinen tonttitarjonta
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Rakennetaan yritysalueiden infrastruktuuri kuntoon (tiet, valaistus, kaukolämpö,
sähkö, valokuitu)
Yritysalueiden turvallisuuden kehittäminen ja parantaminen
 Turvalliset tiejärjestelyt, kaupungin varautumis‐ ja valmiussuunnitelmat
ajan tasalle
Kehitettävät toiminta‐alustat: Ydinkeskusta, Kotakennäs, Hirvaskangas, Koukku‐
niemi

2. Yritysten toimintamahdollisuuksia edistävä kaupunki
o Toimiva vuoropuhelu ja myönteinen yritysilmapiiri
 Perustetaan elinkeino‐ ja kilpailukykyryhmä, joka kokoontuu 2‐ 4 krt vuodessa
 jäsenet: kaupunki, yrittäjät, teollisuus, oppilaitokset, Kauppakamari
 Järjestetään säännöllisesti yhteisiä tilaisuuksia (mm. hankintayhteistyö, info‐tilai‐
suudet) yritysten kanssa, 6 krt vuodessa
 Järjestetään johdon yritysvierailuja Äänekoskella sijaitseviin yrityksiin (tavoite 20
vuodessa)
 Tarjotaan yrittäjille osallistumismahdollisuuksia valmistelutyöhön (esim. master
plan –suunnittelussa)
 Edistetään yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista (mm. koulutus‐ ja tiedo‐
tustilaisuuksia eri foorumeilla)
 Edistetään yrittäjyyskasvatusta ‐ oppilaitosyhteistyö
o

Annetaan neuvonta‐ ja kehittämispalveluita paikallisille yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville
 Kehitetään yritysten valmiuksia vastata julkisiin tarjouspyyntöihin
 Annetaan yrityksille tietoa kaavoitusprosessista ja sen vaikutuksista yritysten kehit‐
tämiseen
 Annetaan neuvontapalveluita sekä toimiville että alkaville yrityksille
 Tuetaan yrityksiä omistajanvaihdoksissa
 Osallistutaan toimialakohtaisiin ja yritysryhmien kehittämishankkeisiin
 Hankinta‐asiamiespalvelut (Keski‐Suomen Yrittäjien kanssa yhteispalvelu sekä kau‐
pungin oma hankinta‐asiantuntija)

o

Kehitetään kaupungin hankintatoimintaa
 Laaditaan puiteostosopimuksia paikallisten yrittäjien kanssa
 Pyritään keskittämään hankintoja paikallisiin yrityksiin kynnysarvon alittavissa han‐
kinnoissa
Selvitetään yrityskyläkonseptin toteuttamista
 Tehdään suunnitelma elinvoimayksikön koordinoimana, missä selvitetään malli,
jolla saataisiin madallettua uusien pienyritysten perustamiskynnystä: Esim. kau‐
punki järjestää ko. toimintaan yhteiset yritystilat, järjestetään aloittavan yrityksen
infopaketti, koulut järjestävät lyhyen koulutuksen jne.

o

3. Biotalousekosysteemin vahvistaminen ‐ Bioprovinssi
o

Edistetään maailman luokan energiaomavaraisen biotalousekosysteemin kehittymistä ja
kasvamista


5

Kaavoitus, infra, luvitus

Kaupunginhallitus 28.11.2016 liite 7 (6/6)
Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 liite nro 2 (6/6)
o

Osallistutaan omalta osalta biotalousekosysteemin yritysverkoston rakentamiseen

o

Parannetaan koulutusmahdollisuuksien saatavuutta biotalouden osa‐alueella

4. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
o Lisätään vuoropuhelua yrityselämän, kuntasektorin ja oppilaitosten välillä, tavoitteena, että
oppilaitosten koulutustarjonta vastaa yritysten tarpeita. Toteutetaan järjestämällä yhteisiä
neuvottelutilaisuuksia säännöllisesti (2 krt/vuosi).
o Varmistetaan toisen asteen koulutuksen säilyminen kaupungissa ja panostetaan omistaja‐
ohjaukseen POKE:n kanssa
o Oppilaitosten yritysvierailuiden järjestäminen alueen yrityksiin
o Lisätään koulutustarjontaa ammattikorkeakoulun, avoimen yliopiston ja yliopiston kanssa
o Toimivan julkisen liikenteen varmistaminen yritysalueille
o Varmistetaan monipuolinen ja edullinen vuokra‐asuntotarjonta
o Edistetään monipuolisia asumismuotoja uustuotannossa
o Varmistetaan muuttajille monipuolinen, vetovoimainen ja edullinen tonttitarjonta
5. Yritystoimintaa tukeva markkinointiviestintä
o Kaupunkibrändin kirkastaminen ja kehittäminen
o Markkinointiviestinnän yhtenäistäminen

5. Raportointi ja seuranta
Elinkeino‐ ja kilpailukykyohjelma on laadittu vuosille 2017 – 2021 ja ohjelmaa päivitetään valtuustokausit‐
tain. Kaupungin johtoryhmä vastaa ohjelman seurannasta ja raportoi tavoitteiden ja toimenpiteiden toteu‐
tumisesta kaupunginhallitukselle vuosittain.
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