HOMMA HOIDETAAN
ALAVUDELLA
Alavuden elinvoimaohjelma
Perustuu 11.12.2017 hyväksyttyyn
”Alavus 2025”-strategiaan
Homma hoidetaan Alavudella

Homma hoidetaan Alavudella
Alavuden kaupunginvaltuuston 11.12.2017 hyväksymä
kaupunkistrategia asettaa vision vuodelle 2025 ja kuvaa
toimenpiteet vision saavuttamiseksi.
Hallintorajat ylittävä Homma hoidetaan Alavudella
-elinvoimaohjelma toteuttaa osaltaan ”Elinvoimainen
Alavus” ja ”Osaava asukas” strategiatavoitteita. Elinvoimaisessa kaupungissa asukkaat, yritykset ja yhteisöt
menestyvät.
Alavuden yrityskanta on vahva ja monipuolinen. Useiden yritysten taustalla on jopa satavuotinen historia.
Kauppa ja palvelut vetävät asiakkaita kaupunkiin ympäri
vuoden luoden vahvan pohjan monipuoliselle matkailuja elämyselinkeinolle. Rakennusklusterin ja hitsaavan
teollisuuden yritysten tuotteet näkyvät Suomessa ja
maailmalla. Maa- ja metsätalouden ytimen ympärille
muodostuva moniulotteinen kokonaisuus on osa eteläpohjalaista ruokaprovinssia ja luo sekä kysyntää että
osaamista niin kone- ja laitevalmistukseen kuin urakointiin. Bioenergian kasvupotentiaali on vahva. Herkkyys
heikoille signaaleille mahdollistaa ripeän tarttumisen
uusiin avauksiin, joista voi kasvaa merkittävää yritystoimintaa.
Homma hoidetaan Alavudella -elinvoimaohjelma kuvaa
toimenpiteet, joihin kaupunki sitoutuu edistääkseen alueen yritysten kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä uusien yritysten perustamista ja sijoittumista
Alavudelle. Yrittäjä on ykkönen -asenne on kaupungin
kasvun ja kehityksen peruskivi. Yrittäjät luovat työpaikat
ja mahdollistavat verotulot, joilla kaupunki järjestää
palvelut asukkailleen. Kaikki kaupunkiorganisaation jäsenet, eli työntekijät ja luottamushenkilöt, ovat Yrittäjä on
ykkönen –ajattelutavan lähettiläitä ja omalta osaltaan
elinvoimatoimijoita.

Homma hoidetaan Alavudella –elinvoimaohjelma koostuu neljästä peruspilarista. Houkutteleva yritysympäristö
vetää puoleensa yrityksiä ja uusia asukkaita, innostava
yritys-ilmapiiri näkyy toiminnan joustavuutena ja
ratkaisu-hakuisuutena, mahdollistava toimintatapa luo
pohjan asioiden linjakkaalle etenemiselle ja ilmenee
yhteen hiileen puhaltamisena sekä toimijoiden saumattomana yhteistyönä. Rohkea tekeminen edellyttää
uusien ratkaisujen etsimistä ja riskinoton sietämistä.
Alavus vauhdittaa myönteistä kasvua viestimällä houkuttelevasta yritysympäristöstä, edistämällä innostavaa
yritysilmapiiriä ja mahdollistavaa toimintatapaa sekä
tekemällä rohkeita päätöksiä. Kaupungin työntekijät ja
luottamushenkilöt hoitavat omalta osaltaan hommat
yritysten kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen
edistämiseksi sekä uusien yritysten perustamiseksi ja
sijoittumiseksi Alavudelle. Yritysten kasvun ja kehittymisen myötä kaupungin väkiluku kasvaa.
Hoidettaviin hommiin kuuluvat myönteinen ja ratkaisuhakuinen asenne, joustava toimintatapa ja aktiivinen
viestintä. Viestintäteemat asiayhteydestä riippuen ovat
Kohdataan Alavudella, Hyvää ja kaunista sekä Homma
hoidetaan Alavudella. Henkilöstö ja luottamushenkilöt
viestivät selkeästi kaupungin vetovoimatekijöistä.
Alavuden elinvoiman, kasvun ja kehittymisen varmistamiseksi kaupunki sitoutuu aktiiviseen, tavoitteelliseen
ja pitkäjänteiseen vuorovaikutukseen toimijoiden kanssa
edistääkseen alavutelaisten osaamista, toteuttaakseen
kehittämishankkeita ja ylläpitääkseen yrityslähtöistä
koulutusverkostoa.
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Alavuden ydintoimialat

KAUPPA, PALVELUT JA MATKAILU

Tuuri, Tuurinportti ja kaupungin keskusta.
Majoitus- ja ravintolapalvelut, tapahtumat,
elämykset, ohjelmapalvelut.

RAKENNUSTUOTEKLUSTERI JA
HITSAAVA TEOLLISUUS

Puusepänteollisuus, taloteollisuus,
julkisivurakentaminen, valmistava teollisuus.

MAA- JA METSÄTALOUS

Maatilat (maito-, liha-, vilja- ja kasvitilat,
metsätalous), jalostus, urakointi, koneet ja
koneiden osat, huoltopalvelut.

BIOENERGIA

Uusiutuvan energian korjuu ja tuotanto,
laitevalmistus.

UUDET AVAUKSET

Heikkoihin signaaleihin tarttuminen.
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Elinvoimaohjelman tavoite
•

Yritysten kasvu, kehitys ja
kansainvälistyminen

•

Uusien yritysten perustaminen ja
sijoittuminen Alavudelle

Uudet työpaikat ja uudet asukkaat

Alueen elinvoiman vahvistuminen
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Elinvoimaohjelman peruspilarit
HOUKUTTELEVA
YRITYSYMPÄRISTÖ

INNOSTAVA
YRITYSILMAPIIRI

MAHDOLLISTAVA
TOIMINTATAPA

ROHKEASTI TEKEVÄ

•

Tekemisen meininki

•

•

Yritystontti- ja toimitilatarjonta

Puhallamme yhteen
hiilleen

•

•

Alavudella yrittäjä on
ykkönen –asenne

Etsimme aktiivisesti
uusia ratkaisuja

•

•

Toimintaprosessimme ovat selkeät

•

Asiantuntevat yritysja toimitilapalvelut

Yritysmyönteisyys ja
ratkaisuhakuisuus

Uskallamme ottaa
riskejä

•

Verkostot

•

Olemme
ratkaisuhakuisia ja
joustavia

•

•

”Homma
hoidetaan”
–hissipuheen avulla
kerromme
Alavuden
vahvuuksista

Uskomme, että
yrittäminen,
kokeileminen ja
oppiminen johtavat
menestykseen

•
•

Hyvät tietoliikenneyhteydet

•

Monipuolinen
yrityskanta

•

Osaavat työntekijät

•

Runsaat
asiakasvirrat

•

Logistinen sijainti

•

Vetovoimainen
kaupunki

–

–

•

rakennamme, ylläpidämme ja
hyödynnämme
tavoitteellisesti
verkostoja
paikallisesti,
maakunnallisesti
ja valtakunnan
tasolla sekä
kansainvälisesti
tartumme
tilaisuuteen

Lupa menestyä
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ROHKEASTI
TEKEVÄ

INNOSTAVA
YRITYSILMAPIIRI
Elinvoimainen
Alavus

Elinvoimapolitiikka
HOUKUTTELEVA
YRITYSYMPÄRISTÖ

MAHDOLLISTAVA
TOIMINTATAPA
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Hommat, joilla vahvistamme
houkuttelevaa yritysympäristöä
•

Viestimme aktiivisesti, monikanavaisesti ja laajasti Alavuden tarjoamista
mahdollisuuksista ja palveluista
yrityksille

•

Yrittäjyys ja yritykset ovat esillä
kaupungin viestinnässä
Yhtiöitämme kaupungin omistamat
toimitilat kilpailuneutraliteetin
varmistamiseksi

•

•

Tontti- ja toimitilarekisterimme on
ajantasainen
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Hommat, joilla tuemme
innostavaa yritysilmapiiriä
•

Tunnustamme yritysten merkityksen
kaupungin elinvoiman veturina

•

Lisäämme Ouran Äijä ja Alavuden
nuori yrittäjä -tunnustusten
näkyvyyttä ja tunnettuutta

•
•

Viestimme yhdessä yritysten kanssa
Tuomme viestinnässämme esiin
alavutelaisia yritystarinoita
Autamme yrityksiä verkottumaan ja
kehitämme yritysten välistä
yhteistyötä

•
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Hommat, joilla edistämme
mahdollistavaa toimintatapaa
•

”Homma hoidetaan”-hissipuhe
–

Sitoutamme henkilöstön ja luottamushenkilöstön
yhteiseen viestiin Alavuden tarjoamista
mahdollisuuksista

•

Hyödynnämme tehokkaasti yritysten
kehittämiseen suunnattua rahoitusta

•

Viestimme aktiivisesti ja säännöllisesti
elinkeino- ja yrityspalveluista yrityksille ja
sidosryhmille

•
•

Arvioimme päätösten yritysvaikutukset
Käsittelemme yritysasiat sujuvasti
päätöksenteossa

•

Käymme aktiivista vuoropuhelua yritysten
kanssa

•

Hyödynnämme ja kehitämme pienhankintapalvelua
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Hommat, joilla tuemme rohkeaa
tekemistä
•

Ennakoimme ja selvitämme yritysten
koulutustarpeet säännöllisesti

•

Hankimme koulutusverkoston kautta yritysten
tarpeiden mukaista koulutusta Alavudelle

•

Toteutamme elinvoimaa edistäviä hankkeita
hyödyntämällä Leader-, ESR-, ja EAKRrahoitusta

•

Sparraamme yritysten kehittämistoimintaa ja
autamme oikeiden kumppaneiden
löytämisessä

•

Edistämme uuden tiedon kehittämistä
yrityksissä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöllä

•

Alavuden Kehitys Oy tekee pääomasijoituksia
potentiaalisiin kasvuyrityksiin

•

Päättäjämme ovat sitoutuneet rohkeaan
tekemiseen
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