Liedon kunnan elinkeino-ohjelma 2016-2020

Liedon kunnan elinkeino-ohjelma vuosille 2016–2020
1. LÄHTÖKOHTA

Liedon kunnanvaltuusto on asettanut Liedon kunnan strategiassa neljä keskeistä
päämäärää
•
•
•
•

Liedon kunnassa ovat Suomen tyytyväisimmät yrittäjät
Liedon kunnassa ovat Suomen tyytyväisimmät asukkaat
Liedossa on elinvoimaa ja positiivista pöhinää
Lieto toimii! — Lieto on aktiivinen ja liikkuva.

Elinkeinotoimikunnan valmistelema uusi elinkeino-ohjelma tukeutuu seudulliseen
elinkeinoyhteistyöhön ja pyrkii turvaamaan ja vahvistamaan erityisesti Liedon
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kunnan elinvoimaisuutta.
Kunnanhallitus käynnisti elinkeino-ohjelman valmistelun päätöksellään
443/23.11.2015. Tuossa päätöksessä kunnanhallitus antoi elinkeino-ohjelman
valmisteluvastuun elinkeinotoimikunnalle.

Elinkeino-ohjelmaa on valmisteltu elinkeinotoimikunnan ja työtä varten perustetun
työryhmän kokouksissa. Valmistelu on perustunut laajaan haastattelukierrokseen
paikallisten yrittäjien ja Liedossa toimivien yritysten toimitusjohtajien kanssa.

Liedon uudesta elinkeino-ohjelmasta laaditaan sekä sähköinen esite että tiedotukseen ja
markkinointiin soveltuva lehdykkä.

2. LIEDON KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2016–2020

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet (kärkihankkeet lihavoituna):
1. Yritysten ja työpaikkojen määrän lisääminen

a. Huolehditaan yritystonttitarjonnan monipuolisuudesta ja
riittävyydestä
b. Toteutetaan ensimmäinen yritysalueen
kehittämissuunnitelma: ”Avanti- Tuulissuo yritysalueen
resurssikartoitus ja kehittämissuunnitelman laadinta”
2. Hyvät liikenneyhteydet ja perusinfran toimivuus
a. Tiestön ja risteysalueiden kehittäminen, etenkin Hämeentien (10tien) osalta.
b. Kehätien kehittäminen ja Avanti-Tuulissuo yritysalueen
liikenneyhteyksien parantaminen
c. Huomioidaan kehittyvän maatalouden tarpeet (työkoneiden
liikkuminen)
d. Pyritään vaikuttamaan kunnan alueella toimiviin
teleoperaattoreihin ja sähkönverkkoyhtiöihin verkkojen
kattavuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi.

e. Joukkoliikenteen verkosto mahdollistaa työssäkäyntialueella
sujuvan työmatkaliikkumisen.
3. Turvataan osaajien (työvoiman) saatavuus
a. Liedossa järjestetään toisen asteen ammatillista koulutusta myös
tulevaisuudessa ja tuetaan yritysten ja oppilaitosten välistä
verkostoitumista ja yhteistyötä
b. Liedon kunnan työllisyys- ja rekrytointipalvelut on entistä
näkyvämmin tukemassa yrityksiä henkilöstörekrytoinnissa
c. Muutetaan työhönvalmentajan työsuhde yritys- ja
työllisyyskoordinaattorin työsuhteeksi. Uuteen työnkuvaan
sisällytetään yritysten neuvontapalveluja sekä vastuuta
tiedottamisesta ja tiedon välittämisestä kunnan ja
yritysten/yrittäjien välillä.
4. Turun seudun kehityksen ja Turku Science Parkin (TSP)
elinkeinopalvelut tukevat yritysten sijoittumista, kansainvälistymistä,
kasvua ja kehitystä sekä Liedossa että koko Turun seudulla.
a. Turun seudun kehityksen ja TSP:n palveluja esitellään aktiivisesti
paikallisille yrityksille ja yrittäjille (min. 2 kertaa vuodessa)
b. Yritys- ja työllisyyskoordinaattori huolehtii osaltaan seudullisten
elinkeinopalvelujen aktiivisesta markkinoinnista kunnan alueella
toimiville yrityksille/yrittäjille.
5. Elinvoiman lisääminen
a. Kunnan alueella aktiivisesti toimivilla yhdistyksillä ja järjestöillä
on hyvät toimintaedellytykset (tiloja ja toimijoita)
b. Liedon kunta ja elinkeinotoimikunta tukevat yhdessä
yrittäjäjärjestöjen kanssa lietolaisten yrittäjien ja Liedossa
toimivien yritysten verkostoitumista järjestämällä ”kohtaamisen
paikkoja” ja kiinnostavia tapahtumia
c. Huolehditaan kuntakeskuksen elinvoimaisuudesta ja
käynnistetään kehittämistoimet kaupan toimintaedellytysten
turvaamiseksi ja parantamiseksi.
6. Nykyisten yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja turvaaminen
a. Varmistetaan asioinnin helppous, riittävä neuvonta ja
prosessien nopeus (esim. tonttikaupat ja lupaprosessit)
7. Huolehditaan kunnan hyvästä imagosta ja tiedottamisesta
a. Kunnan oma tiedottaminen ja markkinointi on aktiivista sekä
seudullisesti että erityisesti seudun ulkopuolella
b. Kunta huolehtii riittävästä tiedottamisesta suoraan yrityksiin
näitä koskevissa asioissa
8. Hankinnat: Kunta tiedottaa aktiivisesti tulevista hankinnoistaan ja
kilpailutuksista. Kilpailutukset pyritään tekemään siten, että myös
paikallisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mahdollisuus
osallistua kilpailutukseen.
9. Yrittäjyyskasvatus
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a. Elinkeinotoimikunta, paikalliset yrittäjäjärjestöt ja Liedon
varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta käynnistävät uuden
yrittäjyyskasvatussuunnitelman laatimisen osaksi kunnan ja
oppilaitosten opetussuunnitelmaa. Suunnitelma kattaa sekä
Liedon perusopetuksen että Liedossa järjestettävän toisen asteen
koulutuksen.

3. SEURANTA

1. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan
elinkeinotoimikunnan kokouksissa.
2. Liedon elinkeinotoimikunta raportoi kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle elinkeino-ohjelman tavoitteiden toteutumisesta
(ja tekee kehittämisehdotuksia) vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.
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