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Yrittäjyyttä, sujuvuutta
ja digitaalisuutta
Edessäsi oleva elinvoimaohjelmamme pohjautuu Ilomantsin kuntastrategiaan.
Elinvoimamme on yrittäjyyttä, sujuvuutta ja digitaalisuutta.
YRITTÄJYYTTÄ
Ilomantsin elinvoima on yhdistelmä kekseliästä yrittäjyyttä, uutteria
työntekijöitä, yhteiseloa ympäristön kanssa ja digitalisaatiota osana arkea.
Ilomantsilainen yrittäjyys perustuu alueemme luontaisille vahvuuksille.
Hyödynnämme luonnonvaroja ja elämme tasapainossa ympäristön kanssa.
Meillä on monipuolista osaamista, josta syntyy menestyvää yritystoimintaa.
SUJUVUUTTA
Menestyäkseen yritykset tarvitsevat tilaa ja työvoimaa. Huolehdimme siitä,
että yrityksille varataan riittävästi niiden käyttöön sopivia tontteja, kaikki
tarvittava on hyvien liikenneyhteyksien päässä ja lupien hakeminen käy
sujuvasti. Kuntamme houkuttelee kouluttautuneita osaajia puoleensa.
DIGITAALISUUTTA
Digitalisaatio on osa elämää ja työtä. Pinta-alaltaan laajassa kunnassamme
digitalisaation mahdollistama etätyö kannattaa hyödyntää.
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Muutos on meille
mahdollisuus
Ilomantsi on osa globaalia maailmaa ja sen ilmiöt,
kuten koronapandemia vaikuttavat myös meihin. Me
olemme hereillä, seuraamme globaalia kehitystä ja
ennakoimme tulevaa. Näemme muutoksissa aina
mahdollisuuksia.

HAASTE:
- Asukkaat vähenevät ja ikääntyvät ja se muuttaa
palveluiden tarvetta ja kunnan palvelurakenteita.

VAHVUUDET:
- Nopea valokuituverkko koko kunnan alueella.
- Kunnan palvelut myös vapaa-ajan asukkaiden käytössä.
- Luonnon tasapainoinen hyödyntäminen ja suojelu.

MAHDOLLISUUDET:
- Monipaikkaisen asumisen lisääntyminen.
- Luonto- ja kulttuurimatkailun kasvava arvostus.
- Uusien materiaalien ja teknologioiden kehitys.
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Näihin me
panostamme
Varaamme kehittämishankkeille riittävästi rahaa. Tavoitteenamme on, että
alueellamme toimii jatkuvasti ainakin yksi iso sekä useita pienempiä hankkeita.
Niiden toteuttajina voivat olla esimerkiksi yritykset, yhdistykset ja säätiöt.
UUDET MATERIAALIT JA TEKNOLOGIAT
Hyödynnämme ja luomme uusia ratkaisuja mahdollisimman korkean
jalostusasteen tuotteiden kehittämiseksi.
MAASEUTUYRITTÄJYYS
Autamme ilomantsilaisia maaseutuyrittäjiä mahdollisimman monialaisiksi ja
toimimaan monilla eri sektoreilla.
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KEHITTÄMISKOHTEET

PALVELU- JA HYVINVOINTIYRITTÄJYYS SEKÄ MATKAILU
Kehitämme luonto- ja kulttuurimatkailua sekä hyödynnämme Ilomantsin
lähihistoriaa.
RUOKA JA JUOMA
Edistämme lähi- ja villiruokaan, raaka-aineiden jatkojalostukseen ja
juomateollisuuteen liittyvää toimintaa.
KIVET JA METSÄT
Panostamme kivi-, kaivannais-, metsä- ja metalliteollisuuteen.

KEHITTÄMISKOHTEET
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Näin
toimimme
Ostamme Ilomantsin alueen elinvoimapalvelut Business Joensuu Oy:ltä.
Ilomantsilaisten yritysten käytössä ovat kaikki Business Joensuu Oy:n
asiantuntijapalvelut, jotka kattavat yrityksen elinkaaren perustamisesta,
kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajavaihdoksiin. Business Joensuu Oy:n
yritysasiantuntijalla on työpiste kunnanvirastolla.

VARMISTAMME, ETTÄ

Elinvoimapalvelujen tavoitteena saada nykyiset yritykset kasvamaan ja
säilymään, synnyttää uusia yrityksiä ja neuvoa yrityksiä omistajanvaihdoksissa.

- Pidämme kunta-infran kunnossa.

Asetamme Business Joensuu Oy:n kanssa yhteiset vuosittaiset tavoitteet, jotka
kirjaamme kunnan talousarvioon.

- Yrityksille on kaava-alueilla tonttimaata.
- Käsittelemme lupa-asiat nopeasti.
- Elinvoimaan liittyvät asiat puntaroidaan ennen päätöksentekoa.
- Valvomme vahvasti kunnan etuja muiden ylläpitämän infran
kunnossa pysymiseksi.
- Yhteydenpito yrityksiin ja yrittäjiin on tiivistä.

Elinvoimajaoston tehtävänä on edistää Ilomantsin elinvoimaa. Jaosto
käy keskustelua kunnan elinvoimasta, kehitystarpeista ja ottaa kantaa
ajankohtaisiin elinvoima-asioihin. Se tekee tiivistä yhteistyötä Business Joensuu
Oy:n kanssa.
Ilomantsin Yrityskiinteistöt Oy on kunnan tytäryhtiö, joka vuokraa ja
ylläpitää aikaisemmin kunnan omistuksessa olevia teollisuuskiinteistöjä.
Ilonet Oy on kunnan tytäryhtiö, joka vastaa vakaana yhtiönä toimivista
valokuityhteyksistä kunnan alueella.
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Hyvinvointi on
elinvoimaa
YRITTÄJYYS TUTUKSI KOULUSSA
- Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmiin kuuluu yrittäjyyskasvatus ja
yrittäjämäinen asenne omaan työskentelyyn.
- Perustana on omien vahvuuksien tunnistaminen ja myönteinen asenne työhön
sekä työelämään.
- Koulujen ja yritysten yhteistyö on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä.

UUSIA KEINOJA TYÖLLISYYTEEN
- Etsimme uusia keinoja työllisyyden parantamiseen ja työttömyyden hoitoon
yhdessä te-palvelujen, yritysten ja yhdistysten kanssa.
- Selvitämme esimerkiksi työttömien kerhotoiminnan jatkoa sekä useamman
yrityksen yhteistä työllistämistä työllistämissopimuksen siirrolla tai
oppisopimuskoulutuksen keinoilla.

AKTIIVINEN ELÄMÄ SAA JAKSAMAAN
- Työkyvyn ylläpitäminen on osa elinvoimaamme.
- Panostamme ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja ilomantsilaisten
hyvinvointiin.
- Luomme mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään.
- Monien toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä meillä on tarjolla kattava valikoima
harrastuksia ja palveluita.
- Hoitamamme ladut, retkeilyreitit sekä liikunta- ja harrastuspaikat edistävät
hyvinvointia.
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Teemme
yhdessä
Toimimme aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa.
Luomme ja olemme osa toimivia verkostoja.
Näemme elinvoimaa myös tapahtumissa ja tilaisuuksissa, joita järjestämme itse
ja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.
Viestimme toiminnastamme, sen tavoitteista ja tuloksista yhdessä
kumppaneidemme ja yhteistyöverkostojemme kanssa.
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Avustamme ja
huomioimme
Avustamme yrityksiä niiden toiminnasta ja sijainnista kertovien kylttien kustannuksissa.
Meiltä voi hakea avustusta 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin
enintään 500 € / yritys.
Muissa yritysasioissa yrittäjiä neuvovat ja opastavat Business Joensuun
yritysasiantuntijat.
Kunta ja Business Joensuu Oy huomioivat yritysten julkiset merkkipäivät ja uusien
yritysten aloittamiset yhteisellä muistamisella.

AVUSTUKSET
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