
Rantasalmen  kunta 

Käyntiosoite: 
Kunnanvirasto, Poikkitie 2 
avoinna klo 9-15 

puhelin 040 161 5000 (vaihde klo 9-12 ja 13-15) 
sähköposti  rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi 

www.rantasalmi.fi 

Postiosoite: 
Poikkitie 2 
58900 Rantasalmi 

 

Elinvoimaohjelma 2019-2020 

 
”Elinvoima on tahtoa ja kykyä, sekä mahdollisuuksia ja voimavaroja uudistua eli kehittää tai 

synnyttää, toimeenpanna ja saavuttaa asioita” (Sitra). Elinvoiman kehittäminen on kunnan 

toiminnoista eniten tulevaisuuden mahdollisuuksiin vaikuttavaa, ja se vaatii usein totutuista tavoista ja 

rooleista luopumista niin kunta- kuin yksilötasolla. 

 

Rantasalmen kunnan strategiassa vuosille 2018-2021 on keskeisenä asiakokonaisuutena elinvoiman 

kehittämisen tavoitteet. Näiden pohjalta asetettu elinvoimaohjelman valmisteluryhmä on laatinut oh-

jeen linjaamaan elinvoimatyötä kahdelle seuraavalle vuodelle. 

 

Muutoksen saamiseksi kaksi vuotta on lyhyt aika ja sen vuoksi elinkeino-ohjelmassa on priorisoitu 

kärkiteemat. Nämä kohteet painottuvat voimakkaasti elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen, 

jolla haetaan lisäresursseja jatkossa kehitettävien kunnan elinvoiman osa-alueisiin. 

 

Kärkiteemojen ollessa ensimmäisiä kehittämiskohteita se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että muut osa- 

alueet jäisivät kehittämättä. Saavuttaakseen tuloksia on voimavarat kohdennettava perustusten vah-

vistamiseen. Resurssien kasvaessa on syytä huomioida sosiaalinen pääoma, paikallisyhteisöjen, ver-

kostojen ja yksilöiden osallisuus, yhteisöllisyys, paikallisidentiteetti, erilaiset elämäntapavalinnat ja 

kulttuuri. 

 

Elinvoiman rakentaminen on pitkä prosessi ja yleensä kehittäminen nojautuu sekä uusien voimavaro-

jen luomiseen että olemassa olevien resurssien hyödyntämiseen halutun asiaintilan saavuttamiseksi 

tulevaisuudessa. 

 

Työryhmä valitsi elinvoimaohjelman kärkiteemoiksi: 

1) Yritysten toimintaedellytysten parantaminen 

2) Työllisyyden edistäminen 

3) Monipuolisen elinkeinorakenteen tukeminen 

 

Yritysten toimintaedellytysten parantamisessa pääpaino tulee olemaan kasvun edellytysten turvaami-

sessa ja yritysten sekä kunnan välisen vuorovaikutuksen lisäämisessä. Työllisyyden edistämisessä 

toimenpiteet tulevat kohdentumaan omistajan- ja sukupolven vaihdoksiin, uusien yritysten saamiseen 

Rantasalmelle sekä biotalouden ja puurakentamisen hankkeisiin. Monipuolisen elinkeinorakenteen 

tukemisessa ydintehtäviä ovat paikallisten tuotteiden ja palveluiden huomioiminen hankintaprosessin 

eri vaiheissa sekä lähiruokatuotannon hyödyntäminen. 

 

Rantasalmen kunnan elinvoimaohjelma perustuu valtuuston vuonna 2018 hyväksyttyyn strategiaan. 

Strategian painopisteet vuodelle 2025 saakka keskittyvät elinkeinoelämän kehittämiseen ja luonto-

mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Elinvoimaohjelman ensimmäinen toteutusjakso vuosille 2019-

2020 keskittyy pääsääntöisesti elinkeinoelämän kehittämiseen. 
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1) Yritysten toimintaedellytysten parantaminen 

 

Rantasalmen kunta ottaa päätöksenteossaan käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin. Tämä ei tarkoita 

sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksenteki-

jä harkitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Jos vaikutukset todetaan yritysten kannalta negatiivi-

siksi, pitää pohtia olisiko asiassa mahdollista toimia toisin. Lisäksi etukäteisarvioinnilla pystytään op-

timoimaan päätösten mahdolliset myönteiset vaikutukset. Tarkoituksena ei ole lisätä byrokratiaa, 

vaan saada päätösten valmisteluun luonteva ja elinkeinoelämää huomioiva prosessi, joka helpottaa 

päätöksentekoa. 

 

Yritysten toimintaedellytysten parantamisessa painopiste aluksi tulee olemaan aseman teollisuusalu-

een nykyaikaistamisessa. Kehityshankkeella kartoitetaan alueen uusia mahdollisuuksia ja olemassa 

olevien tilojen uusia käyttömahdollisuuksia. Sekä alueen nykyaikaistaminen että kehityshanke anta-

vat mahdollisuuden synnyttää uutta liiketoimintaa ekoteollisuuspuiston tai biohankkeen muodossa. 

 

Yrittäjäystävällisenä kuntana Rantasalmi lisää kunnan ja yrittäjien välistä yhtyeistyötä. Tapaamisia 

kunnan ja yrittäjien välillä teemoitetaan houkuttelevimmiksi. Mahdollisuus yrittäjätilaisuuksien pitä-

miseen eri yrityksissä kartoitetaan, myös omistajanvaihdos-koulutusten tarve alueella selvitetään. 

Yrityskoordinaattorin käynnit yrityksissä määritellään kuukausikohtaisesti ja käynneistä raportoidaan 

elinvoimajaostolle. Vuonna 2017 Rantasalmen kuntaan muodostettu yrityskoordinaattorin toimenku-

va on mahdollistanut matalan kynnyksen yrityspalvelut yrittäjille. Yrityskoordinaattorin keskeisimpiä 

tehtäviä ovat yritysten tarpeiden kartoittaminen, avustaminen liiketoimintojen kehittämisessä (liike-

toimintasuunnitelmat, rahoituksen hakeminen, kannattavuuden parantaminen, tilaratkaisut jne.) ja 

elinkeinoelämään suunnattujen hankkeiden hyödyntäminen. 

 

2) Työllisyyden edistäminen 

 

Parasta työllisyyden edistämistä on elinkeinoelämän orgaaninen kasvu. Tähän pyritään parantamalla 

olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä, markkinoimalla yrittäjäystävällistä kuntaa ja luomal-

la mahdollisuuksia uusille yrittäjille. Tiivis yhteistyö elinkeino- ja työelämäpalvelujen kesken mah-

dollistaa toimivan mallin kehittämisen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi sekä yritysten 

tarvitseman työvoiman osaamistarpeen ja tarjolla olevan työvoiman osaamistason vertailun. Samalla 

yritykset pystyvät tehokkaammin hyödyntämään kunnan tarjoaman aktivointituen. Tämä yhteistyö 

auttaa työllisyydenhoidon kokonaisvaltaisessa kehittämisessä, seurannassa ja arvioinnissa. Onnistu-

neilla omistajan- ja sukupolven vaihdoksilla pyritään turvaamaan sekä työllisyyttä että monimuotoista 

elinkeinorakennetta. 

 

3) Monipuolisen elinkeinorakenteen tukeminen 

 

Hankintojen osuus kunnan taloudessa on varsin merkittävä. Aiemmin kunta pyrki tuottamaan palve-

lut pääasiassa oman tuotannon kautta. Nykyisin palveluita on järjestetty siten, että ne eivät tarpeetto-

masti sido resursseja vaan palvelut ostetaan palveluntuottajilta. Tämä järjestely mahdollistaa palve-

luiden säilymisen ja oikein käytettynä jopa lisääntymisen oman kunnan alueella. 
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Pienhankinnoissa on mahdollista käyttää enenevässä määrin oman kunnan tuotantoa. Hankintapolitii-

kan ohjenuorana tulee olemaan paikallisuus. Uutta hankintapolitiikkaa käyttöön otettaessa on hankin-

toja tekevien viranhaltijoiden säädösten ajantasainen tieto varmistettava koulutuksella. 

Pienhankintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon markkinoiden hyödyntäminen, hankintamenette-

ly ja prosessi, hyvä hallinto, EU-periaatteet sekä innovaatio. Kunta voi kannustaa yrityksiä kehittä-

mään osaamistaan, uusia palveluja, tuotteita ja menettelytapoja julkisten hankintojen kautta. 

Elinkeinorakenteen monipuolisuus edellyttää myös olemassa olevien rakenteiden parempaa hyödyn-

tämistä. Rantasalmen kautta kulkeva rataverkko on vajaa käytössä, joten kiskoilla tapahtuvan tavara-

liikenteen mahdollisuuksien lisäämistä pitää selvittää. Tämä edellyttää lisääntyvää yhteistyötä läheis-

ten kuntien kanssa. Mustalahden satamaan viime vuosina tehdyt investoinnit mahdollistavat veneili-

jöiden paremmat palvelut. Sataman sijainti hyvien vesiyhteyksien varrella edesauttaa yrittäjävetoisten 

satama- ja veneilypalvelujen syntymistä. 

 

 

Elinvoimavalmisteluryhmä: Kristiina Järvenpää, kunnanjohtaja, Petra Huupponen, elinvoimajaoston 

puheenjohtaja, Virpi Valkonen ja Päivi Makkonen, MTK, Sari Jokinen ja Anssi Tanninen, Rantasal-

men yrittäjät, Matti Mäkelä, Finn-Bois MTR, Satu Siltala, Satu-Kukka, Sakari Brusila, Proffice, An-

tero Peiponen, yrityskoordinaattori 
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