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1. JOHDANTO JA TAVOITTEET  

Tämä strategiatyö on jatkoa Laihian kunnan elinkeinostrategialle 2013–2017. Strategian tähtäimenä on elin-

keinoelämän kehittymisen ja menestymisen kautta luoda edellytyksiä hyvinvoinnille ja kasvulle Laihialla. 

Strategia yhdistää kunnan eri toimijoita ja luo tulevaisuuteen yhteisen päämäärän.   

Tässä strategiassa keskitytään valtuustokauden 2018–2022 aikana elinkeinotoiminnan suunnan määrittämi-

seen. Haasteita laadintaan tuo mahdollisen maakuntauudistuksen vaikutus kuntien rooliin elinkeinopalvelu-

jen tarjoajana. Strategian päivityksessä on hyödynnetty Suomen yrittäjien julkaisemaa Kunnan elinkeinopo-

liittisen ohjelman työkirjaa sekä Käsikirjaa kunta & maakuntastrategiaan.   

Laihian kunnan elinvoimajaosto laati strategiatyön pohjaksi arvion edellisen valtuustokauden strategian to-

teutumisesta. Edistymisen aiheina koettiin yhteistyön lisääntyminen Laihian yrittäjien kanssa sekä päätös-

ten yritysvaikutusten arvioinnin ja uusien hankintasääntöjen käyttöönotossa. Kehittämisen tarvetta nähtiin 

yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä, palvelusetelin käytön laajentamisessa sekä yksityisten hoivapalvelun 

tuottajien houkuttelemisessa paikkakunnalle. Hankintaosaamisen kehittämiseen tulee myös kiinnittää huo-

miota.   

Vahva yksityinen ja julkinen palvelutarjonta lisäävät kunnan vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja parantavat 

sen elinvoimaa. Menestyvä elinkeinotoiminta osaltaan mahdollistaa kuntalaisille järjestettävät laadukkaat 

peruspalvelut. Vetovoimaisuudesta huolehtiminen edellyttää panostamista myös kuntaviestinnän tehosta-

miseen. Laihian elinkeinostrategia kytketään tiiviisti muuhun kuntastrategiaan ja sillä on kosketuspintaa 

useaan eri hallinnonalaan.  

Elinkeinoelämän vahvistaminen mahdollistaa itsenäisen päätöksenteon ja luo lisäksi taloudellista liikkuma-

varaa Laihialle. Elinkeinostrategian punaisena lankana on yrittäjälähtöisesti elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja 

edellytysten turvaaminen. Tavoite on luoda kunnassa hyvät toimintaedellytykset monipuolistuvalle yritys-

toiminnalle. Tavoitteeseen pyritään tiiviillä yhteistyöllä yrittäjien kanssa, korostamalla yrittäjyyskasvatusta, 

yrittäjyyden edistämistä, avointa ja positiivista yrittäjäilmapiiriä sekä aktiivista maapolitiikkaa. Tärkeässä 

roolissa on elinkeinoelämän tarpeiden kuuntelu ja tunnistaminen sekä yritysten tarjoamien palvelujen käyt-

täminen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää verkostomaista yhteistyötä seudullisen elinkeinoyhtiön sekä 

muiden kuntien ja toimijoiden kanssa.    

Maakuntauudistus muuttaa laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja. Sen myötä maakuntien 

liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelujen tehtävät siirtyvät vuoden 2020 alusta 

uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Samassa yhteydessä toteutetaan laaja kasvupalvelu-uudistus, kun 

nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja tuotantoa avataan kilpailulle. Maakunnat vas-

taavat jatkossa myös aluekehittämisestä.   

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Kasvupalvelulla 

edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työ-

markkinoiden muutoksiin. Nykyiset valtion aluehallinnon palvelut, TE-palvelut ja ELY-keskusten yrityspalve-

lut, siirtyvät vuonna 2020 uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Uudistuksella ei siis puututa kunnan teh-

täviin. Palveluita uudistetaan asiakaslähtöisemmäksi ja vaikuttavuutta kehitetään. Kasvupalveluiden rahoi-

tus kilpailee maakunnissa sote-rahoituksen kanssa (molemmat ns. yleiskatteellista rahoitusta).  

Tämä Laihian elinkeinostrategia on päivitetty kevään 2018 aikana. Työryhmän toimintaan ovat osallistuneet 

elinvoimajaoston pj. Minna Niemi, varapj. Jari Lönn, kunnanjohtaja Juha Rikala sekä Laihian Yrittäjät ry:n pj. 

Antti Salminen sekä varapj. Reijo Lidman. Lisäksi työryhmään on osallistunut VASEK Oy:n yritysneuvoja Antti 

Alasaari.  
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2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ  

2.1. Toiminta-ajatus  

Koska kunnan menestys riippuu pitkälti elinkeinoelämän elinvoimaisuudesta, on kunnan omilla toimilla 

merkittävä vaikutus sen kehittämisessä. Kunta on aktiivinen toimija elinkeinopolitiikassa, pyrkien edistä-

mään olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä sekä luomalla houkuttelevat puitteet uusille yrityk-

sille sijoittaa toimintansa Laihialle. Menestyksekkään elinkeinopolitiikan harjoittamiseksi kunta harjoittaa 

aktiivista ja keskustelevaa vuoropuhelua yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.  

2.2. Visio  

Laihia on tunnettu elinvoimaisena ja imagoltaan houkuttelevana kuntana, jossa on positiivinen kasvun 

kierre ja menestymisen mahdollisuudet. Kunta toteuttaa päätöksenteossaan ja toiminnassaan sellaisia rat-

kaisuja, jotka edistävät kunnan ja sen elinkeinoelämän elinvoimaisuutta ja positiivista kehitystä. Päätöksen-

teon ja toiminnan tuloksekkuutta arvioidaan säännöllisesti. Kuntalaiset tuntevat paikallisten yritysten tuot-

tamat palvelut ja ovat halukkaita niitä käyttämään ja edistämään. Laihialaisuudesta ollaan ylpeitä ja täällä 

koetaan hyvää elämänlaatua. Kunta harjoittaa tuloksekasta, avointa ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä elin-

keinoelämän kehittämisessä, mm. aktiivisella roolilla Vaasanseudun Kehitys Oy:ssä (VASEK) ja Yhyres-kehit-

tämisyhdistys ry:ssä. 

Visiomme on:  

• Laihia on omien tekojensa kautta menestyvä kunta, harjoittaen tuloksellista seudullista yhteistyötä.  

• Laihia on Pohjanmaan yrittäjäystävällisin kunta, jossa elinkeinojen kehittäminen luo edellytykset 

kunnan sekä kuntalaisten menestykselle ja hyvinvoinnille.  

2.3. Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen  

Kunta toteuttaa toiminta-ajatusta seuraavasti:  

• kunta järjestää hyvät peruspalvelut, infran ja harrastusmahdollisuudet kuntalaisille  

• elinkeinoelämän tarpeet tunnistetaan ja niihin reagoidaan ripeästi  

• yrityksiä hyödynnetään julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen tuotannossa hyödyntämällä 

mm. palvelusetelijärjestelmää ja laajentamalla jatkossa sen käyttöä yli sektorirajojen  

• yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena  

• yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti esim. hankinnoissa huomioidaan paikalliset yritykset mahdolli-

suuksien mukaan  

• keskustelu ja yhteistyö yrittäjien sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa on säännöllistä  

• panostamalla yrittäjyyskasvatukseen parannamme edellytyksiä yrityskannan uusiutumiseen, positii-

visen yrittäjyysilmaston syntymiseen ja sisäisen yrittäjyyden kasvuun   

• viestintää hyvinvoivasta, menestyvästä Laihiasta ja seutukunnasta lisätään. Laihian maine nousee 

oikeista teoista, houkuttelevasta kuntailmeestä sekä tehokkaasta viestinnästä  
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3. NYKYTILAN KUVAUS  

3.1. Elinkeino- ja väestörakenne  

  

Elinkeinot, yritykset  

• yritysten määrä: 506 (VASEK:in rekisteri 2/2018)  

592 (Tilastokeskus 2015)  

  

Väestö  

• Tilastokeskus arvioi Laihian 15 - 64 -vuotiaan väestön lisääntyvän 6,7 % vuoteen 2040 men-

nessä.  

• asukasluku: 8140 (7/2017)  

• ikärakenne (suluissa Tilastokeskuksen ennuste 2040):   

0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, 20,6 % (19,6)  

15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, 58,4 % (52,4)  

≥65- vuotiaiden osuus väestöstä, 21 % (28)  

• yhteisöveron osuus kunnan verotuloista 1,13 M€, joka 3,77 % verotuloista  

• tapahtunut kehitys ja trendi: Laihia on kasvu-uralla ja sen väestömäärä on kehittynyt suotuisasti 

(pl. vuosi 2017)  

 

Työvoima  

Vaasan seutu on yksi harvoista seutukunnista Suomessa, jossa työikäisen väestön määrän ennuste-

taan kasvavan myös tulevina vuosina.  

  

• työvoiman saatavuus: Laihialla työvoimaa on 3791 hlöä (12/2017)   

• koulutusrakenne:    

vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, 70,5 %  

korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, 28,9 % (2016)  

• työttömyysaste 7,1 % (12/2017, ELY-keskus)    

• työpaikkaomavaraisuus 53,8 % (2015)  

Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä 36,5 %, 1236 hlöä. Laihialta muissa kun-

nissa käy töissä 63,5 %, 2151 hlöä.  

  

Edellä mainituista luvuista on pääteltävissä seuraavaa:  

• työpaikkoja tarvitaan lisää  

• pendelöinti on suurta    

• asukasluvun kasvu on ainakin tilapäisesti taittunut  

• vanhusten osuus väestöstä kasvaa suhteellisesti  

• työttömien määrä nyt suhteellisen alhainen  

• työllisyysaste parempi kuin koko maassa  
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3.2. Infrastruktuuri  

etäisyydet/liikenneyhteydet  

• valtateiden 3 ja 18 risteyksessä  

• 24 km Vaasaan (autolla 15 min)  

• 53 km Seinäjoelle  

• 385 km Helsinkiin (alle neljässä tunnissa) 

• 27 km lähimpään satamaan  

• 9 km lähimmälle rautatieasemalle  

• 16 km lähimmälle lentokentälle, josta suorat yhteydet mm. Tukholmaan ja Helsinkiin  

  

Laihialla on kaavoitettu teollisuusalue Maunulaan ja valmistumassa on Isokylän ”Pöpelikön” kaava, lisäksi 

löytyy hajatontteja eri puolilta kuntaa. Teollisuustonttien luovutusperiaatteet on hyväksytty kunnanvaltuus-

tossa. Luovutustapa on pääsääntöisesti myynti. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää vuokrausta. Tonttien 

hinta vaihtelee 2,5–15 €/m2. Kunnassa on tarjolla vaihtoehtoisia asuntotontteja keskustan lisäksi myös haja-

alueelta. Asuntotonttien hinnat vaihtelevat keskustassa 3,5–6 €/m2 (rivitalotontit 15 €/m²). Kunnalla on 

Maunulan alueella kaksi teollisuushallia, joita se vuokraa yritystoimintaan.  

  

Kunnassa on kaavoitettu asuntoalueiden lisäksi lähiaikoina kohteita liike-elämän ja teollisuuden tarpeisiin. 

Kasvavassa kunnassa tämän prosessin tulisi olla jatkuva, ts. tilannetta tulee tarkastella säännöllisesti, jotta 

kunnalla on tarjota yritysten tarpeiden mukaisia tontteja sekä monipuolisesti asuntotontteja.  

  

3.3. Palvelurakenne  

• Koulutuspuolella omassa kunnassa on tarjota toisen asteen opetusta lukiossa, seutukunnan vah-

vuutena on korkeakouluopetus Vaasan yliopistossa sekä Vaasan ammattikorkeakoulussa (yhteensä 

6 eri korkeakouluyksikköä).  

• Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistyössä Vaasan kanssa. Väestönkehitys, resurssit ja pal-

veluiden mielekkäin järjestämistapa huomioiden, kunta tulee käyttämään monipuolisesti yksityisen 

sektorin palvelutarjontaa mm. palvelusetelijärjestelmää laajentamalla.   

• Kunnan ja yksityisten investoinnit uusiin vapaa-ajan toimitiloihin osaltaan vahvistavat positiivista 

kuvaa kunnasta ja lisäävät sen vetovoimaisuutta. Tätä hyödynnetään myös kunnan markkinoin-

nissa.   

• Elinkeinotyössä kunta tekee seudullista yhteistyötä VASEK Oy:n, YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n 

sekä maatalouspuolella yhteistoiminta-alueen kanssa. Maakuntauudistuksen yhteydessä yhteistoi-

minta-alueen tehtävät saattavat siirtyä maakuntiin. Päävastuu elinkeinotyön riittävästä resursoin-

nista on kunnanjohtajalla.   
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3.4. Kunta-analyysi  

Kunta-analyysi perustui SWOT-analyysiin, joka laadittiin elinvoimajaostossa sekä Laihian yrittäjien hallituk-

sen kokouksessa alkuvuonna 2018. 

  

Vahvuudet:  

Laihialla on erinomainen sijainti ja viihtyisä elinympäristö. Laihialla maaseudun rauha ja tunnelma yhdisty-

vät kaupunkimaisten palvelujen läheisyyteen. Maaseudun asumisen ominaispiirteet: isot tontit, rauha ja 

luonnonläheisyys ovat Laihialla helposti saavutettavissa. Myös asumisen ja rakentamisen kustannukset ovat 

houkuttelevia. Laihian maine turvallisena, lapsiystävällisenä kuntana on omiaan houkuttelemaan lisää lapsi-

perheitä. Yhteisöllisyys mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen ja kokemuksen olla osana jotain 

suurempaa. Naapuriapua on täällä vielä mahdollista saada.  

VAHVUUDET:  

sijainti   

lapsikunta  

tilaa elää, luonto  

vetovoimainen kunta, maine 

pohjalainen yrittäjyys  

yhteisöllisyys, turvallisuus 

asenne, dynaamisuus  

kasvu-> investoinnit -> lisääntyvä palveluiden 

tarve  

olemassa olevat hyvät ja monipuoliset palve-

lut  

hyvä tonttitarjonta  

HEIKKOUDET:  

Julkishallinnon toiminnan byrokraattisuus +     

kunnan oma ”säännöstö”  

 

teollisuustoimitilojen puute  

erikoismyymälöiden vähyys  

resurssit  

julkinen liikenne  

alhainen valituskynnys  

MAHDOLLISUUDET:  

seudun teollisuuden vahvuus  

tahtotila  

infran kehittyminen  

uudet palveluiden tuotantotavat  

koulutetun työvoiman saatavuus   

uudet elinkeinot  

sote/maakuntauudistus  

onnistunut markkinointi  

UHAT:  

muutosten ennakoinnin epäonnistuminen ja  

muutosvastarinta  

 

(yrittäjien) ikääntyminen 

sote/maakuntauudistus  

palvelutason heikkeneminen  
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Pohjalainen yrittäjyysasenne ja dynaamisuus suhtautumisessa uusiin asioihin antavat kunnalle hyvän kasvu-

pohjan ja osaltaan tukee yrityskannan uusiutumista. Kasvun kierre, investoinnit ja kasvavan kunnan lisään-

tyvä palveluiden tarve mahdollistavat nykyisten ja uusien toimijoiden kasvun Laihialla. Eri toimijoiden suo-

siessa paikallisia yrityksiä varmistetaan olemassa olevien hyvien ja monipuolisten palvelujen pysyminen ja 

kehittyminen. Positiivisen kasvun kierteen ylläpitäminen mm. aktiivisin markkinointiponnistuksin on erittäin 

tärkeää.  Yritystonttien saatavuuden helpottuminen, seudullisesti kilpailukykyinen tonttien hinnoittelu ja 

joustava lupakäsittely edesauttavat yritysten etabloitumista ja kasvua.   

Heikkoudet:  

Julkishallinnon toiminnan byrokraattisuus ja kunnan oma ”säännöstö” on usein kehityksen hidaste tai este. 

Toimintaan on otettava positiivinen ja avoin asenne, joka pyrkii ratkaisemaan asiakkaiden ongelmat yh-

dessä kehittämällä toimintatapoja. Asennemuutos asiakaspalveluhenkisempään toimintatapaan muutos-

vastarinnan sijaan parantaa kuntalaisten ja yrittäjien tyytyväisyyttä ja sitouttaa toimimaan paikkakunnan 

parhaaksi. Tyytyväisyys myös osaltaan nostaa liian alhaista valituskynnystä, joka osaltaan hidastaa kehitystä 

ja jopa estää sitä.  

Yritysten houkuttelemista rajoittaa vapaiden teollisuustoimitilojen vähyys. Tällä hetkellä on jonkin verran 

vapaita liike- ja toimistotiloja.  

Puuttuvien palveluiden ja erikoismyymälöiden määrä lisääntyy kunnan väkimäärän kasvaessa ja resurssien 

lisääntyessä sitä mukaa kun positiivista kasvunkierrettä on saatu aikaan.   

Julkisen liikenteen heikentymisellä on välillisesti vaikutusta mm. työvoiman saatavuuteen ja viihtyvyyteen.  

Mahdollisuudet:   

Seudun teollisuuden vahvuus tulee hyödyntää markkinoitaessa aluetta yrityksille ja uusille asukkaille. Me-

hengen kehittäminen, yhteinen tahtotila, on kriittinen menestystekijä positiivisen muutoksen aikaansaa-

miseksi. Positiivinen kasvunkierre osaltaan mahdollistaa kunnan infran kehittymisen. Kunta pystyy vastaa-

maan kohoaviin kustannuspaineisiin parhaiten avoimella suhtautumisella uusien palveluiden tuotantotapo-

jen käyttöönottoon, esim. palvelusetelijärjestelmän laajentamisella eri aloille. Seudun koulutustarjonta on 

monipuolista ja korkeatasoista ja se osaltaan mahdollistaa koulutetun työvoiman saatavuuden – tätä voisi 

myös huomioida markkinoinnissa.  Maaseudun uudet elinkeinot mm. lähiruoka, matkailu, uusiutuva energi-

antuotanto ja kiertotalous monipuolistavat elinkeinorakennetta ja tarjoavat uutta työtä ja parantavat työ-

paikkaomavaraisuutta.  

Hallinnon rakennemuutos (sote- ja maakunta) avaa mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle.   

Uhat:   

Suuntaamalla resurssit kehittämiseen ja muutosten ennakointiin perinteisen hallintoon keskittymisen ja 

muutosvastarinnan sijaan, voidaan uhat tunnistaa ja välttää ajoissa.   

Panostamalla yrittävyyskasvatukseen sekä osallistumalla omistajan-/sukupolvenvaihdosta tukeviin hankkei-

siin kunta voi estää yrittäjyyden hiipumista ja edesauttaa uusien yrittäjien löytymistä ikääntyvien tilalle.  

Ruokkimalla positiivista kasvun kierrettä minimoidaan kuntatalouden niukkenevien resurssien vaikutuksia.  

Kunnan johdon avoimuus ja yhteistyöhakuisuus seudun kehittämiseksi ja yhteisten vahvuustekijöiden löyty-

miseksi ja vahvistamiseksi tukee kunnan ja koko seutukunnan kehitystä.  

Mahdollinen maakuntauudistuksen riski on päätäntävallan ja resurssien siirtyminen pois kunnista. Kunnan 

ennakoivilla toimilla voidaan minimoida riskiä.  
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Uhkana voi olla myös byrokratian kasvaminen samalla kun toiminnot keskittyvät yhä isompien toimijoiden 

(myös yksityisten) käsiin, tämä hankaloittaa pienten yritysten mahdollisuutta edes tarjota palveluaan.  

Uhkaa voidaan pienentää lisäämällä yrittäjien tietoisuutta kouluttamalla muutosten vaatimuksista.  

 

4. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄHTÖKOHDAT  

Lähtökohtana elinkeinojen kehittämiselle on aktiivinen ja itsenäinen elinkeinopolitiikka. Elinkeinopolitiikan 

vaikuttavuus riippuu paitsi kunnan koosta ja sijainnista myös yritysrakenteesta sekä käytetyistä elinkeino-

politiikan keinoista. Resurssien määrällä ja suuntaamisella, olemassa olevien yritysten rakenteella, yritysil-

mapiirillä, suhdannetilanteella ja sattumalla on vaikutuksia elinkeinopolitiikan tuloksiin. Menestyminen 

edellyttää kunnan toimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja luottamusta. Tämä rakentuu avoimuudelle 

ja tasapuolisuudelle päätöksenteossa, päätösten yritysvaikutukset huomioiden. Toimenpiteiden vaikutta-

vuutta seurataan vuosittain mm. Suomen Yrittäjien yrittäjäbarometrin tuloksista.   

Menestyksen edellytyksenä on myös kunnan panostaminen seudulliseen yhteistyöhön entisestään, koska 

yritysten on entistä vaikeampi löytää kilpailukykyistä sijaintipaikkaa pienistä kunnista, ellei toiminta perustu 

pitkälti johonkin paikalliseen tuotannontekijään/raaka-aineeseen. Laihian kasvu ja sijainti antavat kohtuulli-

sen hyvät edellytykset yritysten sijoittua ja toimia. Pääasiallinen kasvu on saatavissa jo kunnassa toimivien 

yritysten laajentaessa toimintaansa. Siksi on tärkeä löytää riittävästi yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä 

perustamaan uusia yrityksiä tai jatkamaan nykyisiä, toimivia yrityksiä.  

4.1. Viestinnän periaatteet  

Viestinnän tavoite on Laihian sekä Vaasan seudun tekeminen valtakunnallisesti tunnetuiksi. Tunnettuuden 

lisäämiseksi tehdään seudullista yhteistyötä mainonnassa ja markkinoinnissa harjoittamalla tehokasta, pit-

käjänteistä ja kohdennettua viestintää.  

Ydinviestit Laihiasta ovat:  

1. MAASEUTUKUNTA KAUPUNKITASON PALVELUIN  

2. MAASEUTUKUNTA LUONNON KESKELLÄ  

3. VIISAAN EURON KUNTA  

4. ELÄMÄNILOINEN KUNTA  

5. YRITTÄJÄMYÖNTEINEN KUNTA  

Laihian kunnan kotisivut uudistettiin vuonna 2014 ja sivuja päivitetään ja kehitetään aktiivisesti. Kotisivut 

ovat uuden kuntalain myötä kunnan virallinen tiedotuskanava. Vuoden 2018 aikana kunnassa valmistellaan 

viestintäsuunnitelma, joka ohjaa yleisesti koko kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää. Tätä suunnitelmaa tul-

laan päivittämään vuosittain. Uusi viestintäsuunnitelma tulee tukemaan jo olemassa olevia tietoturvaoh-

jetta, tiedotusohjetta sekä sosiaalisen median ohjeistusta. Viestintää ja markkinointia kokonaisuudessaan 

sekä niiden toimivuutta halutaan kehittää ja viedä eteenpäin kunnassa.  
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Seudullisen viestinnän osalta tärkein toimenpide 2018 on uuden yhteisen verkkopalvelun toteuttaminen. 

Vaasan seutu, Visit Vaasa, Vaasan kaupunki ja Merenkurkun luonnonperintökohde (vaasanseutu.fi, visit-

vaasa.fi, vaasa.fi ja kvarken.fi) yhdistävät omat internetsivunsa. Tavoite on saavuttaa paremmin kaikki koh-

deryhmät, mainonnan tehostaminen ja keskittäminen, kustannussäästö ja ennen kaikkea verkkokävijöiden 

parempi palvelu. Uudelta sivulta saavat asukkaat, matkailijat ja elinkeinoelämä tietoa samasta osoitteesta.  

  

Verkkopalvelu-uudistuksen rinnalla koko Vaasan seutu saa uuden visuaalisen ilmeen. Kun kaikki (Vaasan-

seutu, VisitVaasa, Vaasa ja Kvarken) ovat visuaalisesti samanlaisia, yhteisen viestinnän avulla tunnettuus ja 

vetovoima kasvavat, alueen löydettävyys ja houkuttelevuus parantuvat.  

4.2. Elinkeinopolitiikan painopistealueet  

• yhteinen kehittämis- ja kehittymistahto  

• aktiivinen itsenäinen elinkeinopolitiikka  

• työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen  

• kunnan, elinkeinoyhtiön ja yritysten välisen yhteistyön lisääminen  

• positiivisen ilmapiirin vahvistaminen, viestinnän kehittäminen  

• seudun energiaklusterin vahvistaminen  

• yrittäjyyskasvatus  

• markkinoinnin tehostaminen  

4.3. Elinkeinopolitiikan tavoitteet  

Keskeisenä tavoitteena on kunnan elinvoimaisuuden kasvattaminen ja hyvien palvelujen turvaaminen asuk-

kaille. Tavoitteena on myönteisen Laihia-kuvan luominen sekä me-hengen synnyttäminen. Tavoite edellyt-

tää toimijoiden yrittäjämyönteisyyttä ja -lähtöisyyttä.  Yhteistyötä ja verkostoitumista tulee lisätä kaikilla 

sektoreilla, mutta päätöksenteossa tiedostetaan, että menestys pitkälti riippuu omista teoista.   

Strategiaa on vuosina 2018–2022 toteutettu onnistuneesti, jos vuonna 2022:  

• kunnassa on yli 620 yritystä (Tilastokeskus)  

• työpaikkaomavaraisuus on noin 60 %  

• kunnassa asuu yli 8300 laihialaista  

• työpaikkojen määrän kasvu on toteutunut eniten yksityissektorin kohteissa  

• Laihia tunnetaan ydinkohderyhmissä yhtenä Suomen houkuttelevimpana sijaintina asua ja yrittää  

• yhteisöverotulot kasvavat positiivisesti  

• Laihialla on positiivinen, yritysten kasvua ja innovaatioita tukeva yrittäjäilmapiiri. Suomen Yrittäjien 

elinkeinopoliittisen mittariston ka. on yli 7 ja kunta on Pohjanmaan maakunnan paras. Tämä maine 

houkuttelee yrityksiä sijoittumaan Laihialle.  
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Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan:  

• yhteistä kehittämis- ja kehittymistahtoa  

• aktiivista elinkeinopolitiikkaa  

• tavoitteellista VASEK-, Yhyres- ja seutuyhteistyötä  

• houkuttelevan, yritysystävällisen ja aktiivisen yritysilmaston ylläpitämistä kunnassa  

• sen tiedostamista, että tehokkain tapa luoda uusia työpaikkoja ja elinvoimaa kuntaan on kehittää 

kunnassa jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja -ympäristöä  

• vetovoimaisten ja monipuolisten asuin- ja yritystonttien sekä yritystoimitilojen saatavuuden varmis-

tamista  

• laadukkaiden perus- ja vapaa-ajan palveluiden saatavuutta, hyvän maineen ja imagon vaalimista 

sekä aktiivista viestintää ja markkinointia  

• panostamista yrittäjyyskasvatukseen sekä sukupolvenvaihdosten edistämiseen  

4.4. Resurssit  

Yritysneuvonta  

Yritysten perusneuvonnasta vastaa VASEK Oy (Startia alkavat yritykset) ja maaseutusihteeri (maaseutuyri-

tykset) sekä mahdolliset projektihenkilöt, verkottuen muiden alueen toimijoiden kanssa. Myös kunnan 

muut viranomaiset toteuttavat oman sektorinsa osalta yrityksiin suunnattua neuvontaa ja tiedottamista 

tarpeen mukaan.  

Budjetointi  

Elinkeinojen kehittämiseen varataan vuosittain riittävät resurssit talousarvioon. Esityksen valmistelee kun-

nanjohtaja. Kunnanhallitus määrittelee seutukuntatyössä tarvittavat muut määrärahat.  

Elinvoima-asioiden valmistelu ja päätöksenteko  

Kunnanjohtaja valmistelee yhdessä elinvoimajaoston kanssa kunnanhallitukseen tulevat elinkeinoelämän 

kehittämistä koskevat asiat. Hallitus vastaa käytännön elinkeinopolitiikasta.   

Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta  

Elinkeinopoliittinen ohjelman toteutumista tarkastellaan vuosittain ja päivitetään valtuustokausittain. Päivi-

tykseen osallistuu elinvoimajaosto.  

  

5. ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT  

5.1. Yhteistyö ja verkottuminen  

Laihian kunta harjoittaa aktiivista ja tuloksekasta elinkeinopoliittista yhteistyötä seutukuntatasolla, mm. 

ELY:n, Pohjanmaan liiton, Kauppakamarin, Yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen, VASEK Oy:n, Yhyres-kehittämisyh-

distyksen että maaseututoimien yhteistyön kautta. Yhteistyö pitää sisällään seudun markkinoinnin- sekä 

edunvalvonnantehtäviä. Tehtävän yhteistyön on oltava Laihian kuntaa suoraan tai välillisesti hyödyttävää ja 

sen tulee luoda työkaluja järjestää toiminta tehokkaammin ja/tai laadukkaammin. Uusien kuntayhtymien 

perustamiseen kunta suhtautuu tapauskohtaisesti, hakien aina rationaalisinta ja kustannustehokkainta ta-

paa järjestää ko. toiminta. Yhteistyötä varten kunnanhallitus nimeää toimielimiin edustajansa (muuten kun-

nanjohtaja).  
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Valtuuston, kunnanhallituksen sekä johtavien virkamiesten tapaamiset yrittäjien kanssa ovat tavoitteellisia 

ja säännöllisiä (esim. yrittäjien aamukahvitilaisuudet). Kunnanjohtaja ja johtavat viranhaltijat omilta sekto-

reiltaan vastaavat yrittäjäyhteyksistä.  

Yhteistyön onnistumista, laatua ja tavoitteita käydään läpi vuosittain elinvoimajaostossa, jossa linjataan yh-

teistyötä ja edunvalvontaa. Yhteistyötä kehittämisyhtiön kanssa lisätään seuraamalla sen tiedottamista toi-

menpiteistään ja painopisteistään ja sen strategian nivoutumisesta kunnalliseen strategiaan sekä kuulemi-

sella esim. elinvoimajaostossa.  

5.1.1. Kansainvälinen yhteistyö  

Laihia pyrkii saamaan kansainvälisestä yhteistyöstä aitoa lisäarvoa kunnalle ja yrityksille hakemalla luontai-

sia kansainvälisiä yhteyksiä esim. ystävyyskunnissa.  

5.1.2. Tiedotus  

Elinkeinoasioissa tiedottaminen tapahtuu kunnan normaalin käytännön mukaan kunnan kotisivuilla, sosiaa-

lisessa mediassa ja sanomalehdissä. Hyvään hallintotapaan kuuluu riittävä ja oikea-aikainen osapuolten in-

formointi. Kunta harjoittaa tiedottamisessa avoimuutta. Verkkosivujen kehittämiseen tullaan panostamaan 

ja yrittäjäyhdistys kytketään mukaan elinkeinopoliittisista asioista tiedottamiseen.  

5.1.3. Palkitsemiset ja huomioimiset  

Kunnasta huomioidaan vuosittain yrittäjäpalkinnolla vuoden ansioitunein yrittäjä. Yritysten merkkipäivät tai 

uuden yrityksen aloittamisen huomioimista suunnitellaan.  

5.2. Palvelut ja julkiset hankinnat  

Palvelut  

Johtavat virkamiehet pohtivat avoimesti ja säännöllisesti, mitkä palvelut kunta tuottaa jatkossakin itse, 

mitkä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja mitkä ostetaan oman organisaation ulkopuolelta. Kustan-

nustietoisuutta lisätään ja kustannustehokkuutta haetaan etsimällä uusia toimintamalleja, esim. palvelu-

seteleiden käytöllä myös yli sektorirajojen, ymmärtäen, että kysyntä luo tarjontaa.   

Valtuustokauden keskeisimmät tavoitteet palvelurakennetta kehitettäessä on lisätä paikkakunnalle yksi-

tyistä hoiva- ja muuta palvelutarjontaa hakemalla uusia toimintamalleja.  

Julkiset hankinnat  

Kunta on uusinut hankintasääntöä ja kouluttanut henkilöstöä hankinnoissa. Hankintaosaamisen ylläpito ja 

lisääminen koulutuksen avulla on tärkeää, jotta hallitaan mm. hankintojen pilkkominen niin, että paikalliset 

yritykset pystyisivät tarjoamaan kokonaistaloudellisimman ratkaisun. Hankintaohjeissa tulee pisteytyksessä 

painottaa kokonaistaloudellisuutta ja elinkaarikustannuksia. Kunnassa on hyväksytty pienhankintastrategia, 

josta käy ilmi, kuinka hankinnat organisoidaan. Kunta harjoittaa hankintarengas-yhteistyötä seudun kuntien 

kanssa. Hankintapolitiikan suuntaviivoista, tavoitteista ja menettelytavoista keskustellaan paikallisten yrit-

täjien kanssa ja niistä tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.   

Kunnan tulee kehittää sisäistä laskentaa, jotta se laskee oman palveluntuotannon todelliset kokonaiskus-

tannukset, elinkaarikustannukset huomioiden.  
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5.3. Elinkeinoelämän kehittäminen  

Yritysilmaston kehittymistä seurataan vuosittain toteutettavan Suomen Yrittäjien tutkimuksesta sekä yrittä-

jätapaamisten yhteydessä. Myönteisen yritysilmaston aikaansaaminen on menestymisen edellytys. Yrittäjä-

järjestöä, VASEK Oy:tä, Yhyres-kehittämisyhdistys ry:tä ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK-

Laihiaa pyydetään informoimaan valtuustoa iltakoulutyyppisesti elinkeinoelämän ja yrittäjäilmaston tilan-

teesta ja kehittämisestä paikkakunnalla.  

5.3.1. Hanketyö, projektit ja innovaatiopolitiikka  

Kunta vaikuttaa seudulla käynnistettäviin ja toimiviin hankkeisiin aktiivisella toiminnalla (hyväksyy/hylkää/ 

esittää/käynnissä olevien kriittinen tarkastelu) kehittämisyhdistyksen ja elinkeinoyhtiön hallituksessa. Elin-

voimajaostolla on merkittävä rooli hankkeiden ideoinnissa ja eteenpäin viemisessä VASEK Oy:in/Yhyres-ke-

hittämisyhdistys ry:lle/ELY:n.  

5.4. Tonttipolitiikka  

Kunnassa on todettu, että yrittäjien tarpeet ajan myötä muuttuvat mm. palvelujen painopiste on vuosien 

varrella siirtynyt Vaasaan päin. Kaavoituksessa tullaan jatkossakin huomioimaan elinkeinoelämän tarpeet 

(sekä yksityiset että kunnan tontit).  

Kunta pyrkii aktiivisesti hankkimaan elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvia maa-alueita. Tonttien myynnistä 

päättää kunnanhallitus.  

5.4.1. Toimitilojen rakennuttaminen ja rahoitus  

Tontteja ja toimitiloja markkinoidaan nykyisin lähinnä kunnan nettisivujen kautta. Jatkossa markkinointia 

tullaan monipuolistamaan, elinvoimajaosto tulee seuramaan markkinoinnin kehittymistä. Toimitiloja välit-

tää kunnanjohtaja apunaan maaseutusihteeri ja VASEK. Kiinteistöveron tason Laihia pyrkii pitämään alu-

eella kilpailukykyisenä. Kunta on varautunut rakentamaan vastaanottohallin tyyppistä tilaa, kun noin puo-

leen tiloista on tiedossa valmis vuokralainen.  

Infrastruktuuri  

Kunnassa on toimivat tietoliikenneyhteydet ja niiden ajantasaisuudesta huolehtiminen on kilpailukyvyn 

edellytys. Tekninen toimi käy läpi kunnallistekniikan toimivuutta, jotta se on järjestetty yrittäjien kannalta 

tehokkaasti. Merkittävänä hankkeena on tällä hetkellä Laihian ohitustien järjestelyjen valmistuminen yritys-

elämän näkökulmasta.  

5.5. Kuntamarkkinointi ja sen kehittyminen  

Sen lisäksi, että kuntamarkkinointia järjestetään seudullisessa yhteistyössä VASEK Oy:n kanssa, kunta ha-

luaa tulevaisuudessa lisätä omaa panostaan kunnan näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen. Paikallisia yrityksiä 

voi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää markkinointia suunniteltaessa ja toteutettaessa ja uusia tapoja 

markkinoinnissa kokeillaan.   

Markkinoinnissa kunnioitetaan omia juuria, hyödynnetään omia vahvuuksia ja kehitetään niihin sopivaa 

uutta toimintaa.  

5.6. Koulutus ja yrittäjyyskasvatus  

Yrittävyyskasvatus on tärkeä osa koulutusta ja siihen tulee pyrkiä panostamaan nykyistä enemmän. Uusiu-

tunut opetussuunnitelma mahdollistaa yrittävyyskasvatuksen näkyvämmän roolin koulun arjessa.  

Yrittävyyskasvatuksen tavoitteena on lisätä myönteistä asennetta yrittäjyyteen, tietojen ja taitojen kehittä-

mistä, uuden yrittäjyyden aikaan saamista, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja yrittäjämäistä toiminta-

tapaa. Yrittävyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan.  
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Oppilaille tulee järjestää mahdollisuuksia tutustua työelämään sekä pyrkiä luomaan siltoja työelämän edus-

tajien ja oppilaiden välille muutoinkin kuin TET-toiminnan kautta. Kannustavuutta lisäisi aktiivisempi vuoro-

vaikutus yrittäjien ja oppilaiden välillä. Esim. yhteiskunnallisten aineiden oppitunnille voidaan pyytää yrittä-

jiä kertomaan oma tarinansa. Oppilaitosten ja yrittäjäyhdistyksen sekä VASEK Oy:n keskinäistä yhteistyötä 

tulee lisätä yrittävyyskasvatuksen toteutuksessa. Myös kummiyritystoimintaa tulee hyödyntää monipuoli-

semmin. Hyvä yhteistyökumppani yrittäjyyskasvatuksessa on Nuori Yrittäjyys ry (NY), joka on voittoa tavoit-

telematon yhdistys. NY tukee yrittäjyyskasvatusta, jossa tavoitteena on saada nuoret tekemällä oppien tun-

nistamaan ja hyödyntämään omat kykynsä. NY tarjoaa 7–25-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelä-

mätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta.  

Yrittäjien koulutusta järjestää useampi eri organisaatio, eikä sitä koeta kunnan tehtäväksi. Yrittäjyysopetuk-

sen painottaminen sen sijaan on. 

Työvoiman saatavuus  

TE-toimistot järjestävät alueella järjestelmällistä työvoimatarpeen ennakointia. Koulutetun työvoiman saa-

tavuus turvataan parhaiten luomalla puitteet ”hyvään elämään”. Tällä hetkellä yrityksillä alkaa olla pulaa 

tekijöistä erityisesti metalliteollisuudessa sekä it-alalla.  

5.7. Elinkeinotuet ja avustukset  

Kunta ei lähde takaamaan yrittäjiä hallinrakentamisessa. Yritysten avustukset kanavoidaan ELY-keskuksen 

sekä paikallisen toimintaryhmän kautta. Kunta voi subventoida yrityksiä pitämällä kunnallistekniikan ja yri-

tystonttien sekä -toimitilojen hinnoittelun kilpailukykyisenä. Kaikkien kunnan tukitoimien tulee kohdella 

yrittäjiä tasapuolisesti.  Kunta rahoittaa yritysten omia kehittämishankkeita käytännössä jäsenmaksuin ja 

kuntaosuuksin Yhyres-kehittämisyhdistys ry:lle.  

5.8. Käytännön elinkeinoasioiden päätöksenteko  

Kunnanvaltuusto seuraa, että elinkeinoasioiden käsittelyajat pysyvät riittävän lyhyinä ja tavat tarkoituksen-

mukaisina. Säännöllisissä yrittäjätapaamisissa läpikäydään saatua yrittäjäpalautetta.  

  

6. SUUNNITELMIEN JA PÄÄTÖSTEN YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

Yritysvaikutusten arviointi  

Kunnan johtavat viranhaltijat huomioivat päätöksiä valmistellessaan niiden mahdolliset yritysvaikutukset. 

Viranhaltijoiden lisäksi kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja eri lautakunnat huomioivat yritysvaikutuksia jat-

kuvana prosessina päätöksissään.   

Yritysvaikutusten arvioinnista päätösvalmistelun yhteydessä vastaa esittelevä viranhaltija   

Toimintaympäristö ja talous  

Esittelevä viranhaltija kuulee tilanteen mukaan ko. yritystä tai konsultoi yrittäjäyhdistystä tehdessään pää-

töksiä, jotka vaikuttavat paikkakunnan yrityksiin. Viranhaltija selvittää miten ja mitkä asiat päätöksessä vai-

kuttavat yritysten toimintaympäristöön, huolehtien riittävästä kuulemisesta ja tiedottamisesta. Päätöksen-

teossa selvitetään ja lasketaan kustannusten sekä hyötyjen suuruus ja sovelletaan tarkoituksenmukaisuus-

harkintaa niiden suhteesta.  
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Markkinoiden toimivuus ja yritysten välinen kilpailu  

Olennaista yritysvaikutuksia arvioitaessa on selvittää:  

• Onko päätöksillä vaikutuksia yritysten väliseen kilpailuun?  

• Vaikuttavatko päätökset paikallisten yritysten hyödykkeiden kysyntään?  

• Väheneekö tai lisääntyykö päätöksien kautta yritysten määrä kunnassa?  

• Vaikuttavatko päätökset kunnassa tai seutukunnalla toimivien yritysten yleisiin työllistämisedelly-

tyksiin?   

• Miten päätökset vaikuttavat paikallisten yritysten investointitarpeisiin tai -mahdollisuuksiin?    

Yksinkertaisimmillaan yritysvaikutusten arviointiprosessi sisältää vähintään seuraavien asioiden selvittä-

mistä: 1) tunnistetaan yritykset, joita päätös koskee suoraan tai välillisesti, 2) päätöksen merkittävimmät 

suorat vaikutukset (negatiiviset ja positiiviset).  

Lisäksi suuremmissa ja merkittävämmissä päätöksissä tulisi selvittää päätösten epäsuorat vaikutukset sekä 

mahdollisuuksien mukaan päätöksen euromääräiset vaikutukset yrityksille.  

   

7. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPITEET  

Seuraavan valtuustokauden tavoitteet:  

Tavoite/toimenpide  

 

Aikataulu     Vastuutaho  Mittarit/Arviointi Tiedotus/seuranta 

yrittäjämyönteisyyden   1.1.2018 ->  kunnanjohtaja  

SY:n arviointi (ta-

voite ka.7) ja  tilinpäätös  

kasvaminen          kunnan arviointi        

työpaikkaomavaraisuuden  seuranta    kunnanjohtaja  tavoitetaso 60 %  tilinpäätös  

kasvattaminen     vuosittain                    

yritysten määrän      seuranta    kunnanjohtaja ja  kappalemäärä   elinvoimajaosto  

lisääntyminen     vuosittain  VASEK     10 kpl lisää/vuosi        

yritystukien määrä     seuranta    VASEK     

€:t sekä kappale-

määrä  elinvoimajaosto  

ELY+Yhyres  vuosittain                    

sähköinen hankintojen tiedo-

tus  

  

kun hallintokunnit-
tain selvillä osastopäälliköt  tehokas käyttö   elinvoimajaosto   

viestinnän tehostuminen    1.1.2018 ->  kunnanjohtaja    

sähköisten kana-

vien käyttö lisään-

tyy  elinvoimajaosto   

kasvavat yhteisöverotulot    1.1.2018 ->  talouspäällikkö   

 

€:t/osuus veroista tilinpäätös    

  


